FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-én – csütörtök – 15 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: községháza házasságkötő terme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Az önkormányzat költségvetésének módosítása
3. Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
4. Tájékoztató a Bölcsőde működéséről.
5. Tájékoztató a mikro-térségi oktatási társulások működésének tapasztalatairól.
6. Körjegyzőség költségvetésének módosítása
7. 2009. évi nyersanyagnorma megállapítása
8. 2009. évi ellenőrzési terv
9. Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről
10. Építésügyi hatósági jogkör gyakorlásáról
11. Bursa ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
12. Az oktatási intézményekben 2008/2009-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és
felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről
13. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról
14. Folyószámla hitel felvételéről
15. Települési szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemtervének jóváhagyásáról
16. Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
17. Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről
18. Felszabadulás u. 161. sz. helyiség bérbeadásáról
19. A fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásról és úttá történő átminősítésről.
20. A fegyverneki 0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá történő
átminősítéséről.
21. Sallai u. 6. sz. alatti ingatlan vételi ajánlata
22. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosítása
23. Hitel felvétel a Csobánkai út felújításához
Zárt ülésen:
24. Kölcsön kérelmek
25. Kitüntetési javaslatok
előadó:
4. napirendnél: Hillender Györgyné óvodaigazgató
5. napirendnél: Hillender Györgyné óvodaigazgató és Ambrus Dénes iskolaigazgató
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő
2, 7, 8. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői
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5. napirendhez meghívott:
Tagintézmények vezetői
8. napirendhez meghívott:
Kapusi Jánosné belső ellenőr
22. napirendhez meghívott:
Sárszögi Sporthorgász Egyesület
Kisújszállási Munkás Horgászegyesület
Törökszentmiklósi Horgászegyesület
Tiszapüspöki Szőke Tisza Horgászegyesület
25.napirendhez meghívott:
Javaslattevők
Fegyvernek, 2008. szeptember 18.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
I.




















A két ülés közötti események:
A Magyar Közút Kht. a mellékelt választ adta a 4. sz. főút és a 3216 sz. út kátyuzásával
kapcsolatos panaszra.
A Fegyverneket elkerülő 4. sz. főút megépítése ügyében levélben kerestük meg a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot. A minisztérium főosztályvezetője válaszában közölte,
hogy folyamatban van az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek-Püspökladány közötti szakasz
tanulmánytervének készítése. A változatok között szerepel a 4. sz. főút fejleszthetősége is. A
tanulmányterv részeként vizsgálni kell, hogy az általunk kért rövidebb elkerülő lehetővé teszi-e az
M4 gyorsforgalmi út megépítését. Amennyiben szükséges, forgalombiztonsági intézkedéseket
foganatosítanak annak érdekében, hogy a 4. sz. főút szakaszos kiépítésével ne szolgáljon rá a
„halálút” megnevezésre.
A testvérkapcsolat keretében augusztus 23-24-én a szlovákiai testvértelepülésen tett látogatást a
fegyverneki csoport 34 fővel. A vendéglátók ebéddel fogadták a csoportot az ottani iskola
épületében, a falunapi program keretében háborús emlékmű avatásán, majd szabadtéri kulturális
rendezvényen vettünk részt, melyen a szlovákiai csoportok mellett a Baldácsy Művészeti
Egyesület Női Kara – akik az emlékmű avatáson is közreműködtek - mutatkozott be rövid
műsorával.
Cserekapcsolat keretében szeptember első hetében, 4 napos szakmai látogatást tett
községünkben a németországi Siegen település küldöttsége, akik Fegyvernek, Örményes és
Kuncsorba iskoláiban és óvodáiban az oktatás-nevelés helyi módszereiről tájékozódtak. A
fegyverneki szakmai csoport pedig szeptember 22-től öt napot tölt Siegenben.
A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatójának kérésére írásban nyilatkoztam,
hogy a falugazdász hálózat ügyfélszolgálatához a jelenlegi helyiséget (községháza udvarában
lévő épület) a továbbiakban is térítésmentesen biztosítjuk a szélessávú internet hozzáféréssel
együtt. 2008. október 1-től ugyanis a településeken csak abban az esetben lehetséges az
ügyfélszolgálat fenntartása, ha azt az önkormányzat igényli és a fentieket vállalja.
Németh Attila, a Törökszentmiklósi MG. Zrt. cégvezetője tájékoztatásul megküldte hivatalunknak
azt a levelet, melyet Törökszentmiklós város polgármesterének intézett a TörökszentmiklósSurjány, valamint Surjány-Fegyvernek közötti szervizút megépítése ügyében(levél mellékelve)
Vargáné Kriston Edit bérlő fellebbezéssel a Városi Bíróság ítélete ellen, a másodfokú bíróság
október 21-re tűzte ki a fellebbezés tárgyalását.
Hubai Sándorné és az önkormányzat közötti per következő tárgyalásának napja: október 9.
Augusztus 28-án az intézményvezetőkkel az aktuális témákat beszéltük meg, különös tekintettel
a 2008/2009-es tanévkezdésre.
Dr. Erdei Márta fogorvos és asszisztense szeptember 15-én munkába állt.
Szeptember 9-én az Senga Kht (Aranykor Idősek Otthona) képviselőjével, Németh Istvánnéval
és a Gyermekélelmezési Konyha vezetőjével, Fodor Mihálynéval az önkormányzat
jogtanácsosának közreműködésével tárgyaltunk az Idősek Otthona tartozásának rendezése
ügyében. Ezen a tárgyaláson készült egy megállapodás, melynek lényege: a 2008. április 30-tól
fennálló 4.334.568.- Ft tartozást a Kht rendezni kívánja. A megállapodás nem került aláírásra, de
a Kht a tartozását kiegyenlítette és bejelentette, hogy szeptember 14-től nem tart igényt a
szolgáltatásra.
12-én a szociális miniszter asszony a kuncsorbai polgármester úr meghívására Kuncsorbán,
Törökszentmiklóson és Fegyverneken tett látogatást. (bővebben szóban)
Szeptember 15-én bemutatkozott a rendőrőrs megbízott vezetője: Módos Róbert r.főtörzs
zászlós.
Az iskolai és óvodai tanévnyitó értekezletek, tanévnyitók rendben lezajlottak.







15-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője, Czinege László alezredes tartott
értekezletet, melyen részt vettem.
16-án a 2009. évi községi rendezvényterv egyeztetése volt a Művelődési Házban.
17-én kézimunka kiállítás nyílt a Művelődési Házban.
18-án Kisújszálláson a Tűzoltóság elnökségi ülésén vettem részt.
Fehér Magdolna Martinovics u. 63. sz. alatti lakos a Képviselőtestületnek címezve kérelmet adott
be, mely szerint önkormányzati bérlakás kiutalását kéri. Ez nem testületi, hanem polgármesteri
hatáskör, így testületi előterjesztésre nincs szükség.


Rendőrségtől kapott tájékoztatás:
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Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
4
- köztemetés
- átállási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
18
- lakásfenntart.tám.elutasítás
2
- lakásfenntartási tám.megszünt.

-

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
1
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
1
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás
- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
56
- rendkívüli gyvt. elutasítás
3
II.

Polgármesteri keret felhasználás:

 Kölcsön visszatérülés 234.000. Védőnő részére nottbook vásárlás 198.100.maradvány: 524.230.III.

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: Farkas Tibor és neje Táncsics u. 3. sz. lakos részére: 340 eFt
Közművelődési Alap felosztása: nemleges
Sportkör támogatása: nemleges
Civil szervezetek támogatása: nemleges
Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem
volt.

3



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: nemleges
Szerződő fél
NEMLEGES


IV.

Szerz.tárgya

Értéke eFt.(bruttó)

2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: Fábián József
Táncsics u. 37. sz. lakos 257.490.- Ft.

Fontosabb jogszabályok





115/2008.(IX.5.) FVM r. az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. tv. végrehajtásáról szóló
109/1999.(XII.29.) FVM r. módosításáról.
116/2008.(IX..5.) FVM r. a 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007.(XII.28.)
FVM r. módosításáról.
225/2008.(IX.9.) Korm.r. a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.) Korm.r.módosításáról.

Fegyvernek, 2008. szeptember 19.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére az Önkormányzat
2008. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 28-i ülésén a 8/2008.(III.5.) számú
rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetését 2.094.686 eFt főösszeggel . Ez idáig a
költségvetés főösszege egy alkalommal módosult. A módosítás során a költségvetés főösszegét 48.504 eFt-tal
növelte a testület, így jelenleg a módosított költségvetési főösszeg 2.143.190 eFt.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítette soron következő költségvetés módosítási javaslatát , melyet
kiemelt előirányzatonként, illetve további részletezésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk
be. A költségvetés módosítása elsősorban az év közben bekövetkezett gazdasági események indokolják, (
kötelezettségvállalások, pályázati eredmények,
személyi változások, tartalékok felhasználása) melyek
összességében a költségvetés főösszegét 96.215 eFt-tal 2.239.405 eFt-ra növelik. .Az alábbiakban javaslatot
teszünk a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a folyószámlahitel 6.806 eFt-tal nő. Ezzel a
költségvetésben az eredetileg tervezett 125.540 eFt folyószámlahitel 118.697 eFt-ra változik.

A költségvetés módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:
Feladat megnevezése
(e Ft)
BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE
+96.215
Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek növekedése
+13.868
-a Gondozási Központnál (Kuncsorba telephelyen) a megváltozott jövedelem számítások miatt
szükséges csökkenteni az előirányzatot -973 eFt-tal, az Orczy Iskolánál jelentős összeggel nő az
előirányzat a bérleti díjakból, telefon magáncélú használatának megtérítéséből és a Rubicom Rt-nek
továbbszámlázott áramszolgáltatás megtérülésével, valamint a tankönyv értékesítéshez kapcsolódó
forgalmazási jutalékok összegével mindösszesen 1.700 eFt-tal. A Körjegyzőségnél a az igazgatási díj
bevételi többlet miatt teszünk javaslatot az előirányzat növelésére (10eFt)A Polgármesteri Hivatalnál
az előirányzat módosítását a növénytermesztés szakfeladaton jelentkező többlet bevétel, az ingatlan
értékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételek, indokolták. Ezek mellett a bírságokból és idegen
tartozásokból (gondozási díjak, szabálysértési bírságok), valamint a felhalmozási kiadásokhoz
kapcsolódó ÁFA visszaigénylések miatt válik szükségessé összesen 13.131 eFt összeggel az
előirányzat módosítása.
=Sajátos működési bevételek
+732
-nem tervezett bevétel a vállalkozók kommunális adójából befolyt hátralék(32 eFt), illetve a
bírságokból pótlékokból származó bevételek (700 eFt)
Támogatások
+64.352
=Költségvetési támogatások
-az előirányzat növelését indokolja egyrészt az Óvodába járó 332 gyermek után járó normatív
támogatás átvezetése az átvett pe. előirányzatáról (9.960 eFt), valamint a fejlesztési támogatások
között még nem szerepeltetett céltámogatás, valamint az eredményesen zárult 2 pályázat
(táblarendszer kiépítése, Csobánkai út felújítása)TEKI támogatásainak beemelése(25.866 eFt) , a
központosított előirányzatból kapott támogatások(közműfejlesztési, közművelődési, szociális
gyermekétkezetés, kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására adott támogatások)
előirányzatosítása összesen 17.813 eFt, illetve a kereset kiegészítés támogatásának (5.704 eFt)
valamint a VIS MAIOR támogatásból kapott összegek szerepeltetése(539 eFt)
Felhalmozási és tőke bevételek
+1.634
-Az ingatlan értékesítésekből (lakóházak és telkek) 2008. évben esedékes bevételek beemelését
tartalmazza a javaslat , illetve meghiúsuló adásvétel miatt tervezett összeggel az előirányzatot
csökkenteni javasoljuk.
Támogatás értékű bevételek
+4.429
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=működési célú támogatás értékű bevételek
-szerepeltetni kell a költségvetésben az OEP által nyújtott finanszírozásokat – fogászat (800 eFt) , házi
gyermekorvosi szolgálat (2.750 eFt), valamint a házi orvosi körzet működésének támogatását,
mozgáskorlátozott támogatásokat, SZJA jövedelem különbség mérséklésre kapott támogatást,
valamint a társult községek (Kuncsorba, Örményes) által fizetett szoc.pol. többlet összegét. Erről az
előirányzatról kerül átvezetésre a társult óvodákba járó gyermekek támogatása is a javaslat szerint.
Véglegesen átvett pénzeszközök
+3890
=működési célú átvett pénzeszköz
-az oktatási intézményeknél alapítványtól, szülőktől átvett támogatásokat , a Polgármesteri Hivatalnál
a Közoktatási Közalapítványtól pályázott összeget kell beemelni az előirányzatba
=felhalmozási célú átvett pénzeszköz
-az előirányzatot csökkenteni kell az eredménytelenül zárult pályázatok pályázati összegeivel, növelni
javasoljuk az újonnan benyújtott pályázatokban szereplő összegekkel (Orvosi Rendelő , Idősek klubja
rekonstrukció)
Hitelfelvétel
+5.960
-a folyószámlahitel felvétel előirányzatát növeli egyrészt a két módosítás közötti
kötelezettségvállalások átvezetése a költségvetésen (+16.252 eFt), valamint jelen módosításban
javasolt egyéb előirányzat módosítások eredményeképpen (-9.446 eFt)
-a fejlesztési hitel felvételek előirányzat csökkenésének oka, hogy az eredménytelenül zárult
beruházási pályázatokhoz kapcsolódó önerő összegével csökkenteni javasoljuk a költségvetést(846eFt)
Kölcsönök visszatérülése
+1.350
-a temetési,-tüzelő,- egyéb működési kölcsönökből visszatérülő terven felüli összegek. illetve a
fogorvosnak nyújtott kölcsön visszatérülés 2008. évben esedékes része
KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE
+96.215
Személyi juttatások növekedése
+14026
-a személyi juttatások előirányzatának növelését egyrészt a közalkalmazottak és köztisztviselők eseti
kereset kiegészítésének beemelése, másrészt jutalmazás, valamint testületi döntésből adódó
létszámnövelések miatti növekedés indokolják
Járulékok növekedése
+3.123
- a járulékok módosítását a személyi juttatások előirányzatának módosítása indokolja
Dologi kiadások növekedése
+18.374
-Intézményi többletigények : munkaruha vásárlás(Örményes), könyvtári dokumentumok beszerzése,
úszás oktatás kiadásai, áramdíj . A Polgármesteri Hivatalnál a módosítási javaslatunk 11.191 eFt
amelyek (a teljesség igénye nélkül )a következők: gépi tereprendezés, többletbevételhez kapcsolódó
ÁFA befizetések ,ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó ÁFA befizetések, valamint postai, utalványdíjak többletköltségeire, ingatlan karbantartásokhoz vásárolt anyagokra, készletekre, a
szociális gyermekétkeztetés kiadásaira kérünk jóváhagyni.
Átadott pénzeszközök növekedése
+3.909
=működési célú pénzeszköz átadás
-polgárőrség támogatása kötelezettségvállalás alapján, karnagyok kórusának támogatása polgármesteri
keretből, szaktábori részvétel, vöröskereszt, horgász egyesület támogatása polgármesteri keretből,
sportkör támogatása kötelezettségvállalás alapján
=felhalmozási célú pénzeszköz átadások
-belvizes támogatások kifizetése háztartásoknak, református egyháznak templom felújításra átadott
pénzeszköz (összesen 889 eFt)
Felhalmozási kiadások
+30.366
-részletesen a szöveges indoklásban leírtak szerinti módosító javaslatok
Egyéb támogatások kiadásainak növekedése
+4.605
-normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatások, és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
kifizetése indokolja
Ellátottak pénzbeni juttatása
-956
-nő a tanulóknak kifizettet ösztöndíjak összegével (Útravaló pályázat), csökken az iskolabusz
igénybevétel kiadásainak dologi kiadások közé történő átcsoportosítása miatt
Hitel visszafizetés
+2.677
-nő a megelőlegezett céltámogatás visszafizetésének összegével
Kölcsön nyújtás
+3.389
-a szociális bizottság hatáskörében megállapítható kölcsönök keret összegének beemelése, temetési
kölcsönök kifizetése, és a fogorvos részére nyújtott kamatmentes kölcsön kifizetése indokolja az
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előirányzat növelését
Tartalék
+12.432
-a bér és járulék tartalék felhasználásra került, a polgármesteri keret 542 eFt-tal csökkent a két
módosítás közötti időszakban, az iparűzési adóból nyújtott támogatásra elkülönített összegből
felhasználásra került 753 eFt. A tartalék összességében a kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek
javítására pályázott összeg beemelése miatt növekszik(Örményes)
Támogatás értékű kiadások növekedése
+4.270
=működési célú támogatás értékű kiadások
- a Kodály Zoltán Iskola támogatása önkormányzati döntés alapján és polgármesteri keretből, a
pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás átadása nemzetközi kerékpárverseny támogatása
polgármesteri keretből indokolja az előirányzat módosítását
LÉTSZÁM változás
+0,63 fő
-a 105/2008.(VI.26.) számú önkormányzati határozat alapján a Csorba Mikro+0,13 fő
Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál
-az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskolánál -1 fő pedagógiai asszisztens
-3,5 fő
szerződése lejárt 06.30-án, 2 fő pedagógus távozott az intézményből(Fegyvernek) és
Örményesi telephelyen 0,5 fő pedagógiai asszisztens szerződése lejárt
-Orvosi rendelő testületi döntés alapján 2 fő asszisztens és 1 fő fogorvos
+3 fő
létszámnövekedés
-Gyermekélelmezési Konyhánál 1 fő létszámnövekedés önkormányzati határozat
+1 fő
alapján
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § .(1) alapján a 2008. évi költségvetés módosítására az
alábbi javaslatot teszem:
A 2008. évi költségvetés módosítására tett javaslat részletes indoklással címenként
I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte.
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

+ 1.515 e Ft

A működési bevételek ( étkezési bevétel )előirányzatát javaslom csökkenteni
- 973 e Ft
Kuncsorba
- 973 e Ft
-Megváltozott jövedelem számítás miatta
A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni
1.490 e Ft
Szociálpolitikai támogatás
-Örményes
570 e Ft
-Kuncsorba
920 e Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
998 e Ft
Egyszeri kereset kiegészítés 162/2008.(VI.19.) k.rend.alapján
-Örményes
77 e Ft
-Kuncsorba
79 e Ft
-Fegyvernek
284 e Ft
Fegyvernek:
-A 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. dologi kiadásokra
500 e Ft
- A 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat 0,125 fő létszám emelés
szeptembertől bér+járulék
58 e Ft
A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

+ 1.515 e Ft

A személyi juttatásokat, ezen belül a bért javaslom növelni
Egyszeri kereset kiegészítés 162/2008.(VI.19.) k.rend.alapján
-Örményes
-Kuncsorba
-Fegyvernek
Fegyvernek:
-az intézményvezető jutalma
- A 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat 0,125 fő létszám emelés

615 e Ft
58 e Ft
60 e Ft
215 e Ft
100 e Ft
44 e Ft
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-Főiskolai végzettség megszerzése miatt 5 hó x 27.500 Ft
A járulékokat javaslom növelni
A járulékköteles jövedelemek vonzataként
-Örményes
- Kuncsorba
-Fegyvernek

138 e Ft
218 e Ft
40 e Ft
19 e Ft
159 e Ft

A dologi kiadásokat javaslom növelni
Az élelmezési kiadást javaslom növelni
-Örményes
-Kuncsorba
Az egyéb dologi kiadásokat javaslom növelni
-Örményes ( munkaruha )
-Kuncsorba ( számítógép vásárlás kieg. )
-Fegyvernek
- A 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján

1.142 e Ft
585 e Ft
570 e Ft
15 e Ft
557 e Ft
100 e Ft
- 43 e Ft
500 e Ft

A felhalmozási ( beruházási ) kiadásokat javaslom növelni
- Kuncsorba ( számítógép vásárlás kieg

43 e Ft
43 e Ft

Tartalék alakulása a fentiek alapján javaslom csökkenteni
- Kuncsorba
-Örményes
-Fegyvernek

-

503 e Ft

- 68 e Ft
- 121 e Ft
- 314 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:

1 889 e Ft

Támogatás értékű bevétel növekedés
Fegyvernek:
- Népszavazással kapcsolatos 2 fő dolgozó napi átlagbére és járulékára

183 e Ft
21 e Ft.

Örményes:
-Örményes Községi Önkorm. Képviselőtestülete 8/2008.(IV.17.) rendeletében
Foglaltak alapján – ruházati költségtérítésre
162 e Ft.
Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés
Fegyvernek::
- Alapitványoktól átvett pénzeszköz – úszásoktatásra, nyári táborra
- Szülői befizetések úszásoktatással kapcs.
Kuncsorba:
- Szülői és magánszemélyek jótékonysági befizetései
Intézményfinanszirozás
:
Fegyvernek:
Intézmény finanszirozás nő
- intézményigazgató jutalma és járuléka miatt
- egyszeri bérkiegészítés és járulékai: óvoda
bölcsőde
- 41-16/2008.sz.határozat alapján polg.mest.keretből
Örményes: - egyszeri bérkiegészítés és járulékai
Kuncsorba: - egyszeri bérkiegészítés és járulékai
A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni :
Ft
A személyi juttatások :

236 e Ft
150 e Ft.
37 e Ft
49 e Ft.
1 470 e Ft
396 e Ft.
776 e Ft
59 e Ft
80 e Ft
94 e Ft
65 e Ft
1 889 e
1 156 e Ft
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A bért javaslom növelni
Fegyvernek:: intézményigazgató jutalma
2 fő dolgozó népszavazással kapcs. Átlagbére
egyszeri bérkiegészítés: Óvoda
Bölcsőde
Örményes: egyszeri bérkiegészités
Kuncsorba: egyszeri bérkiegészités

300 e Ft.
16 e Ft.
588 e Ft
45 e Ft
71 e Ft
49 e Ft

Egyéb személyi jellegű juttatásokat javaslom növelni
Örményes : munkaruha juttatásra

87 e Ft.

Járulékok:
370 e Ft
A járulékokat javaslom növelni a bér és egyéb személyi jutt. növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvoda
289 e Ft.
bölcsőde
14 e Ft
Örményes :
51 e Ft.
Kuncsorba:
16 e Ft
Dologi kiadások:
Fegyvernek óvoda
- Alapitványoktól átvett pénzeszköz – úszásoktatásra, nyári táborra
- Szülői befizetések úszásoktatással kapcs.
- 41-16/2008.sz.hat.alapján óvónői továbbképz.összefüggésben
Örményes:
- munkaruha juttatással kapcs. SZJA.
Kuncsorba:
- Szülői és magánszemélyek jótékonysági befizetései
Eszközök,játékok,felszerelések pótlására

363 e Ft
150 e Ft.
37 e Ft.
80 e Ft.
47 e Ft.
49 e Ft.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA
I.
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység
A 2008. évi 2. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:
A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

7.176 e Ft.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése:


Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése:
(terembérlet)



Dolgozók egyéb térítésének bevétele:
(telefonhasználat költségtérítése)



Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei – ÁFA-val:
(Rubicom Rt. áramszolgáltatás)

1.048 e Ft.
101 e Ft.
50 e Ft.
897 e Ft.

Az intézményfinanszírozás emelését javaslom, az alábbiak miatt:
B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) növelése:




Pedagógus továbbképzés támogatás előir. növelése:
(ált. ig.hely. – közoktatás vezetői)
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása:
(helyi önkormányzatok központosított előirányzata)
2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete:

1.887 e Ft.
1.887 e Ft.
200 e Ft.
156 e Ft.
1.047 e Ft.
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(162/2008. Korm. rend.)
Az intézményvezető jutalmazásának összege (járulékkal)
Szakmai igazgató h. 2007. évi 13. havi illetmény különbsége:
(MÁK felülvizsgálat alapján)

396 e Ft.
88 e Ft.

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése:


Útravaló ösztöndíjprogram:
(US1579; UK00555; T-UK00536; 2006. kieg)

931 e Ft.

931 e Ft.

A támogatásértékű bevételek (felhalmozási célú) előirányzatának növelése:


Decentralizált szakképzési pályázat bevétele:
(DT-EA/3/10/2007.)

A véglegesen átvett pénzeszközök (működési célú) előirányzatának növelése:


650 e Ft.

650 e Ft.

Pénzeszköz átvétel nonprofit szervezettől:
(Oktatásért Közalapítvány pályázata)

240 e Ft.

240 e Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) előirányzatának növelése: 2.420 e Ft.


Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól:
(befolyt szakképzési hozzájárulás összege)

A KIADÁSOK

2.420 e Ft.

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

7.176 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:

1.160 e Ft.



A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata:
(162/2008. Korm. rend.)

793 e Ft.



A jutalom előirányzatának emelése:
(az intézményvezető jutalma)
13. havi illetmény előir. növ.
(szakmai ig.h., MÁK felülvizsg.))

300 e Ft.



67 e Ft.

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni:



A pedagógus továbbképzés előirányzatának növelése
(ált. igazgató-h.. – közoktatás vezetői: 200 e Ft.)
Közalkalmazottak ösztöndíjának előirányzata:
(US 1579; UK 00555; T-UK 00536; 2006. kieg.)

765 e Ft.
200 e. Ft.
565 e Ft.

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként




A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka:
(162/2008. Korm. rend.)
A jutalom járuléka:
A 13. havi illetmény járuléka.

371 e Ft.
254 e Ft.
96 e Ft.
21 e Ft.

A dologi kiadásokat javaslom növelni:

1.343 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:





Számlázott szellemi tevékenység előir. növ.:
(szakmai vizsgák központosított normatívájal)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növ. -ÁFA-val
(Oktatásért Közalapítvány pályázatán nyert összeg)
GSM szolgáltatás kiadás növ. (ÁFA-val)
(telefon ktg. térítésből)
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadása (ÁFA-val)
(Rubicom Rt. áramszolgáltatás)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:

156 e Ft.
240 e Ft.
50 e Ft.
897 e Ft.
366 e Ft.
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Általános iskolás tanulók ösztöndíja előirányzatának növelése:
(UK 00555; T-UK 00536)

238 e Ft.



Középfokú okt-ban részesülők ösztöndíja:
(US 1579)

128 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:




3.171 e Ft.

Kerti kistraktor vásárlás (részben) -ÁFA-val:
2.420 e Ft.
(befolyt szakképzési hozzájárulásból)
Decentralizált szakképzési pályázat eszközei (részben) – ÁFA-val:
650 e Ft.
(DT-EA/3/10/2007. elszámolásából)
Mátrix nyomtató vásárlása (ÁFA-val)
101 e Ft.
(terembérleti díjból)

Egy – munkaügyi központ által támogatott - pedagógiai asszisztens szerződése június 30-án lejárt
(egyenlőre nincs lehetőség a pótlására); két tanár távozott az intézményből (feladatukat túlórában illetve
számlázott szellemi tevékenység útján látjuk el), ezért az engedélyezett létszám három fővel (57,25 fő-ről
54,25 fő-re) történő csökkentését javaslom.
II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
A 2008. évi 2. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:
A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

2.370 e Ft.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése:

652 e Ft.



egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(2007. évi forgalmazási jutalék)



Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése:
(terembérlet)

33 e Ft.



Nyári napközis tábor étkezési bevétele – ÁFA-val
(szülői befizetés)

70 e Ft.



Nyári napközis tábor egyéb bevétele
(szülői befizetés)

173 e Ft.

376 e Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint:

1.208 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) növelése:




Pedagógus továbbképzés támogatás előir. növelése:
(tagint. vez. – közoktatás vezetői: 200 e Ft.)
(gyógypedagógus: 300 e Ft.)
2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete:
(162/2008. Korm. rend.)

1.208 e Ft.
500 e Ft.

708 e Ft.

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése:


Útravaló ösztöndíjprogram:
(UK 00555)

420 e Ft.

420 e Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök (működési célú) előirányzatának növelése:


Pénzeszköz átvétel nonprofit szervezettől:
(sporttámogatás)

A KIADÁSOK

előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint:

2.370 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:


A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés előirányzata:
(162/2008. Korm. rend.)

90 e Ft.

90 e Ft.

667 e Ft.
536 e Ft.
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A jutalom előirányzatának emelése:
(forgalmazási jutalékból)

131 e Ft.

A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni:




A pedagógus továbbképzés előirányzatának növelése
(tagint. vez. – közoktatás vezetői: 200 e Ft.)
(gyógypedagógus: 300 e Ft.)
Közalkalmazottak ösztöndíjának előirányzata:
(UK 00555)

724 e Ft.
500 e. Ft.

224 e Ft.

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként



214 e Ft.

A 2008. évi eseti kereset-kiegészítés járuléka:
(162/2008. Korm. rend.)
A jutalom járuléka.
(forgalmazási jutalékból)

172 e Ft.
42 e Ft.

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni:

569 e Ft.



Sportszervásárlás előirányzatának növelése -ÁFA-val:
(nonprofit szervezetek sporttámogatásából)

90 e Ft.



Kisértékű tárgyi eszköz (fényképező) vásárlása – ÁFA-val:
(terembérleti díjból)

33 e Ft.



Ellátottak élelmezési kiadásának növelése – ÁFA-val:
(nyári napk.tábor bevételéből)

70 e Ft.



Egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése – ÁFA-val:
(nyári napközis tábor dologi kiadásai)

376 e Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:


Általános iskolás tanulók ösztöndíja előirányzatának növelése:
(UK 00555)

196 e Ft.
196 e Ft.
/

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

+ 1.244 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni
„ Elnézést zenekar” támogatása polgármesteri keretből

25 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
- Eseti kereset kiegészítés
a 162/2008.(VI.19.) korm. rendelet alapján ( bér,járulék)
- Diák-Gulyásfesztivál támogatása
J-N-SZ Megyei Közgyűlés támogatása
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ( pályázat )
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( pályázat )
- Légkondicionáló berendezés beszerelése
Polgármesteri keret terhére
- Intézményvezető jutalma bér+ járulékok

1.219 e Ft
120 e Ft
30 e Ft
103 e Ft
282 e Ft
288 e Ft
396 e Ft

A kia dás ok előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint
A személyi juttatásokat, javaslom növelni
A bért javaslom növelni
- Egyszeri kereset kiegészítés
- Intézményvezető jutalma
- A nyugdíjba vonuló könyvtáros helyett alkalmazott
dolgozó bér megtakarítása

+ 1.244 e Ft
391 e Ft
45 e Ft
91 e Ft
300 e Ft
-

346 e Ft
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Az egyéb személyi juttatásokat javaslom növelni
- Önkormányzat által vállalt többlet feladatok rendezvényein
kifizetett versenydíjak miatt. Fedezete a bér megtakarítás
A járulékokat javaslom növelni
- A járulékköteles jövedelmek vonzataként
A dologi kiadásokat javaslom növelni az alábbiak szerint
- „Elnézést” zenekar eszköz vásárlása ( Polgárm.keret )
- Diák-Gulyásfesztivál
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás
könyvtári dokumentumok beszerzése
- Közművelődési érdeleltség növelő támogatás
- Önkormányzat által vállalt többlet feladatok

346 e Ft

14 e Ft
551 e Ft
25 e Ft
30 e Ft
103 e Ft
282 e Ft
111 e Ft

A felhalmozási, ezen belül a beruházási kiadást javaslom növelni
- Légkondicionáló beszerelése

288 e Ft

V. FEGYVERNEK – ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG
A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot azért szükséges növelni 4.283 e Ft-tal, mert az alkalmi fizikai
munkavállalók bére a Polgármesteri Hivatalon lett megtervezve, de a Körjegyzőségnél került kifizetésre,
valamint a köztisztviselők alapilletményén az egyszeri bérkiegészítés sem szerepelt az eredeti
előirányzatban, de kifizetése már megtörtént.
2.) Járulékok: Az előirányzatot 831 e Ft-tal kell növelni, mert a személyi juttatásoknál említett kifizetések
járulék vonzata szükségessé teszi azt.
3.) Dologi kiadások: Előirányzatát javaslom 289 e Ft-tal,
B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal.
C.) Örményes Községkiadási előirányzat módosításának oka:
Örményes Község előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatát javaslom növelni 197 e Ft-tal a köztisztviselők alapilletményén az
egyszeri bérkiegészítés kifizetése miatt.
2.) Járulékok: Az előirányzatot javaslom növelni 52 e Ft-tal tervezési hiba miatt, illetve a személyi
juttatásoknál említett kifizetés miatt.
3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom növelni 641 e Ft-tal mert a gázenergia szolgáltatás és a víz és
csatorna díj alul lett tervezve.
D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:
Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal.
A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1. Személyi juttatások
= Bér
- Köztisztviselők alapilletménye
( egyszeri bérkiegészítés miatt )
- Részmunkaidőben foglalkoztatott

+
+
+
+

474

4.283
2.594

5.403
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köztisztviselők rendszeres személyi
juttatása
+
46
( egyszeri bérkiegészítés miatt )
- Köztisztviselők normatív jutalma
+ 1.318
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére + 756
( levélkihordók bére )
(átvezetés a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladatáról, levélkihordás díja )
= Egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
+ 1.189
( közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
továbbtanulók támogatása miatt )
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése
és hozzájárulása
+ 500
( védőszemüveg és ajándékutalvány vásárlás miatt )
2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása
+ 622
( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )
- Természetbeni egészségbiztosítási
+ 117
járulék kiadása
( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék +
13
- Munkaadói járulék
+
79
( jutalom, megbízási díj , egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )
3. Dologi kiadások
- Egyéb információ hordozó beszerzés
előirányzata
+ 69
( Complex éves előfizetés miatt )
- Egyéb készlet beszerzés előirányzata + 200
( Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás
pályázati önrésze miatt )
- Reprezentáció
+ 20
( virágcsokor, koszorú vásárlás miatt )
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
+ 3.464
2.) 13. havi bér+ járulékai
+
7
3.) 5%-os illetmény növekmény
+ 1.235
4.) Egyszeri bérkiegészítés
+ 687
2. Működési bevételek
- Felügyeleti jellegű tevékenység
+ 10
díjbevétele
( telephely engedély kiadása )

+

1.689

+

831

+

289

+

+

+ 5.403
5.393

10

Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen

+ 5.403

Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen

+ 5.403

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)
ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

+ 890
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1. Személyi juttatások
= bér
- Köztisztviselők alapilletménye
+ 90
( egyszeri bérkiegészítés miatt )
- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők
rendszeres személyi juttatása
+ 70
( egyszeri bérkiegészítés miatt 1 fő részére heti 4 órás )
= egyéb
+
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
+ 37
( közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt )
2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási
+ 39
előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés és tervezési hiba miatt )
- Természetbeni egészségbiztosítási
+
7
járulék kiadási előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés miatt )
- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék +
1
- Munkaadói járulék kiadási előirányzata
+
5
( egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt )
3. Dologi kiadások
- Gázenergia szolgáltatási díj
+ 585
( eredeti előirányzat alultervezése miatt )
- Víz és csatorna díjak
+ 20
( eredeti előirányzat alultervezése miatt )
- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata
+ 36
( postai bélyeg vásárlás miatt )
ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1.)Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
+ 427
2.) 5%-os illetmény növekmény
+ 344
3.) Egyszeri bérkiegészítés
+ 119
Örményes Község kiadási
előirányzat összesen

+
+

197
160

37

+

+

52

641

+ 890
+ 890

+ 890

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen

+ 890

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZAKFELADAT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉSE
01. Parkgondozás
0140341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok ( 32%)
3. Dologi kiadások
-szolgáltatások kiadásai (gépi tereprendezés, zúzás)
4. Felhalmozási kiadások
=Felújítások
- a ’19-es emlékmű felújítása pályázati forrás hiányában
- a ’48-as emlékmű felújítása pályázati forrás hiányában

(eFt)

-3.967
+15
+15
+15
+5
+5
+198
+198
-4.185
-4.185
-1.822
-2.363
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02. Növénytermesztés
0140343
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján 4
fő x 15 eFt
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok ( 32%)
3. Dologi kiadások
-Áfa befizetések(árpa , búza értékesítéshez kapcs. Áfa
bevétel befizetése
-átcsoportosítás beruházási kiadásra a kv. rendelet 12.§.
(2) bekezdése alapján
4. Támogatás értékű kiadások
=Működési c. támogatás értékű kiadások
-Fejezeti előirányzat részére erdőtámogatás visszafizetése
5. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-motorfűrész vásárlása 8/2008.(III.5.) sz. kv. rendelet
12.§. (2) bek. alapján
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-árpa értékesítés többletbevétele
-árpa értékesítés többletbevételéhez kapcsolódó ÁFA
-búza értékesítés többlet bevétele
-búza értékesítés többlet bevételéhez kapcs. ÁFA
03. Mezőőri szolgálat
0140344
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok ( 32%)
04. Közutak létesítése, felújítása
452025
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken
1. Felhalmozási kiadások
=beruházás
-Csillag út útépítés HÖF_TEKI pályázattal megvalósuló
beruházás (Csobánkai út felújítása) átvezetés felújításra
-Damjanich J. út építési beruházás HÖF_TEKI
eredménytelen pályázat
-Vörösmarty út építési beruházás HÖF_TEKI
eredménytelen pályázat
-Lehel út építési beruházás HÖF_TEKI eredménytelen
pályázat
-Zalka M. út építési beruházás HÖF_TEKI
eredménytelen pályázat
-4 db buszváró építése 2008. évben nem valósul meg a
beruházás
-Szivárvány út építési beruházás, átvezetés ingatlan
hasznosítás(701015) szakfeladatról
-79/2008.(V.29.) sz. önk. hat alapján út kialakításhoz
kapcsolódó terület megosztási költségek
- a 80/2008.(V.29.) sz. önk. határozat alapján terület

+3.187
+60
+60
+60
+19
+19
+2.402
+2.555
-153
+553
+553
+553
+153
+153
+153
+15.329
+15.329
+15.329
+2.774
+555
+10.000
+2.000

+79
+60
+60
+60
+19
+19

-10.913
-10.913
-39.603
-28.185
-3.228
-3.126
-1.798
-3.758
-2.000
+500
+360
+67
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vásárlás
- a 91/2008.(V.29.) sz. önk. határozat alapján terület
vásárlás
-a Táncsics M. út lefedése
=felújítás
-Csillag út útépítés HÖF_TEKI pályázattal megvalósuló
beruházás (Csobánkai út felújítása) átvezetés
beruházásról
-Bartók Béla út járda felújítás
-Dózsa Gy. út, Bajcsy-Zs. út, Kiss János út járda felújítás
05. Közutak hidak üzemeltetése
631211
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok ( 32%)
06. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
701015
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján
-felmentési időre járó bér
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok ( 32%)
-felmentési időre járó bérhez kapcsolódó járulék
3. Dologi kiadások
-telek értékesítés Áfa befizetése(Szegfű úti)
-140/2008.(VIII.28.) sz. önk. határozat szerinti telek
értékesítés ÁFA-ja
-a 108/2008.(VI.26.)sz. önk. hat alapján a világítás
korszerűsítés bérleti díja 2008. évre
-készletbeszerzések-építési anyagok, festékek, villany- és
vízszereléshez alkatrészek, karbantartáshoz ajtópánt,
zárak ingatlan karbantartáshoz
-készletbeszerzéshez kapcsolódó ÁFA kiadások
4.Felhalmozási kiadások
=beruházás
-Szivárvány út útépítés átvezetés a 452025 közutak
létesítése, felújítása szakfeladatra
-81/2008.(V.28.)számú önk. hat. alapján a Táncsics M. út
183. számú ingatlan megvásárlása
-a 93/2008.(V.29.) sz. és a 153/2008.(VIII.28.) sz. önk.
hat. alapján a Tópart út 5. szám alatti ingatlan
megvásárlása
-Felszabadulás út 172. tálaló konyha kialakítás forrás
hiányában nem valósul meg 2008. évben
-Felszabadulás út 161. szám alatti ingatlan gázellátás
megoldása többletkiadás
=felújítás
-a 113/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján a Dózsa Gy. út
6. szám alatti ingatlan tető felújítása
-141/2008(VIII.28.) sz. önk. határozat alapján az 1. sz.
Annaházi Idősek Klubja felújítása és komplex akadály
mentesítése
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő

+67
+1.498
+28.690
+28.185

+49
+456

+40
+30
+30
+30
+10
+10

+30.674
+294
+294
+34
+260
+94
+11
+83
+1.856
+36
+322
+778
+600

+120
+28.430
+1.524
-500
+3.000
+5.000

-6.000
+24
+26.906
+4.657
+22.249

+1.208
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1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-a 92/2008.(V.29.) sz. hat. szerinti önk. tulajdonú telek
értékesítés ÁFA bevétele
-a 113/2008.(VI.26.)sz. önk. hat. alapján a Dózsa Gy. út
6. szám alatti önk. tul. ingatlan tető felújításhoz
kapcsolódó ÁFA bevétel
-szolgáltatások ellenértéke –ingatlan körbekerítése
-140/2008.(VIII.28.) sz. önk. határozat szerinti telek
értékesítés ÁFA-ja
07.Önkormányzati Igazgatás
751153
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1. Személyi juttatások
=Bér
-1 fő egyszeri kereset kiegészítés
-alkalmi fizikai munkavállalók bére átvezetés
körjegyzőségre 756 eFt, hulladék gazdálkodás
szakfeladatra 160 eFt
=egyéb
-a 110/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján a rehabilitációs
bizottság megszűnése miatt tiszteletdíj előirányzatának
csökkentése
-védőnő tanulmányi ktg. hj.
-NETAID és T-COM telefon számlák személyi juttatást
képező része (Polgármesteri Hivatal szakfeladatok
összesen)
2. Járulékok)
-az egyszeri bérkiegészítéshez kapcsolódó
járulékok(32%)
-a 110/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján a rehabilitációs
bizottság megszűnése miatt tiszteletdíj előirányzatának
csökkentéséhez kapcsolódó járulék csökkenés (29%)
-alkalmi fizikai munkavállalók béréhez kapcsolódó
járulék(32%) (Körj +242
Hulladék +51 )
3.Dologi kiadások
-a 101/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján LEADER
csoport 2008. évi tagsági díj és egyszeri belépési díj
-kisértékű tárgyi eszköz beszerzések: kávéfőző,
ventilátor, 5 db monitor beszerzése
-egyéb készlet beszerzések (függöny, forgószék,
villanyszerelési anyagok, bútorlap, koszorú… stb
beszerzések )
-vásárolt élelmezés kiadási előirányzata növekszik a nyári
szociális gyermek étkezetés kiadásaival
-egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások kiadási
előirányzata nő (posta,- és utalványdíj költségek, hirdetési
díjak, kerékpárút előkészítés költségei
5. Támogatás értékű kiadások
=Működési c. támogatás értékű kiadások
-a 106/2008.(VI.26.) sz. önk. határozat alapján a Kodály
Zoltán Zene Iskola támogatása 28 fő x 30eFt
- a 136/2008.(VIII.26.) sz. önk. hat. alapján a Pedagógiai
szakszolgálat 2008. évi működéséhez hozzájárulás
-A Kodály Zoltán Zene Iskola támogatása polgármesteri
keretből
-18/2008.(II.28.) sz. önk hat alapján a TISZK működési
hozzájárulás
-kerékpár verseny támogatása polgármesteri keretből
6. Véglegesen átadott pénzeszközök

+1.208
+1.208
+36
+776

+74
+322

+69.647
-641
-901
+15
-916

+260
-130

+140
+250

-326
+5
-38

-293
+4.556
+62
+365
+207

+1.922
+2.000

+3.717
+3.717
+840
+2.590
+200
+37
+50
+1.409
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=működési c. átadások
-77/2008.(V.29.) sz. önk. hat alapján a Fegyverneki
Polgárőrség támogatása
-A karnagyok kórusának támogatása polgármesteri
keretből
-Polgármesteri keretből támogatás nyújtása: Szaktábori
részvétel +39eFt, Vöröskereszt +20eFt, Horgászegyesület
+30eFt)
-vizitdíj visszatérítése háztartásnak
=felhalmozási c. átadások
- a 78/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Fegyverneki
Református Egyház felújításához önkormányzati
támogatás nyújtása
-egyéb pénzeszköz átadása háztartásnak belvizes
támogatások kifizetése
7. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Iskola építés pályázat készítés szakértői díj
-Orczy Iskolabővítés (meg nem valósuló beruházás)
-Orvosi Rendelő bővítés- terv többletköltség
-Orvosi Rendelő épületének rekonstrukciója a
112/2008.(VI.26.) számú önk. hat. alapján
8. Tartalék
=bértartalék
-intézményvezetők jutalma
=járulék tartalék
-intézmény vezetői jutalomhoz kapcsolódó járulék
=Polgármesteri keret
-3 fő részére temetési kölcsön folyósítása
- Magyar Madártani Egyesület támogatása(gyermekek
táboroztatása)
-Vöröskereszt támogatása
-Horgász Egyesület támogatása
-Nemzetközi kerékpár verseny támogatása
-Művelődési Ház és Könyvtár légkondicionáló
berendezés beszerelése
-kölcsönökből visszatérülés
=23/2000. számú rendelet alapján nyújtott támogatás
-2008. évi kifizetés miatt csökken
= Örményes fejlesztési tartalék
- kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására
kapott támogatás(Örményes)
9. Kölcsön nyújtás
-A szociális ellátások szabályairól szóló 7/1996.(IV.5.)
számú önkormányzati rendelet 4.§. (3) b) pontja alapján
nyújtható támogatások 71/2008.(V.29.) sz. önk.
határozattal megállapított keretösszege
-9 fő részére temetési kölcsön nyújtása
-129/2008.(VIII.28.) számú önk. hat. alapján a fogorvos
részére kamatmentes kölcsön nyújtása
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken
1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-bírság bevételek előirányzata
szabálysértés, idegen, gondozási díj bevételei (eredeti
költségvetésben nem tervezhető)
-egyéb sajátos bevételek előirányzata
kifizető helyek költségtérítése
-kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételi ei.
kerekítési különbözet, belvízkár visszatérítés, viharkár

+520
+200
+200
+89

+31
+889
+350

+539
+44.608
+44.608
-4.674
-29.920
+7
+79.195
+12.935
-1.000
-1.000
-320
-320
-542
-349
-39
-20
-30
-50
-288
+234
-753
-753
+15.550
+15.550
+3.389
+450

+939
+2.000
+986
+1.260
+1.260
+500

+160
+600
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megtérülése
2.Támogatás értékű bevételek
=Működési c. támogatás értékű bevételek
-központi kv. szervtől-(OAI) házi orvosi körzet
finanszírozás
-Tiszavirág NOÓ állami támogatás átvezetése 751966
szakfeladatra
-mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
-SZJA különbség mérséklése 2007. évi újra elosztásból
Fegyvernekre eső összeg
-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás átvezetése
751966 szakfeladatról
-Kuncsorba szocpol kiegészítés
-Örményes szocpol kiegészítés
3. Végleges pénzeszköz átvételek
=egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
-átvezetés 751966 szakfeladatra –Csobánkai út felújítás
HÖF_TEKI-sikeresen zárult pályázat
-átvezetés 751966 szakfeladatra –táblarendszer kiépítése
HÖF_TEKI-sikeresen zárult pályázat
-a 112/2008.(VI.26.) számú önk. hat. alapján Orvosi
rendelő bővítése ÉAOP_2007_4.1.2/A pályázati összeg
-vízi út biztosítása Holt –Tiszán -2008. évben meg nem
valósuló beruházás pályázati összeg
-1 db szemétszállító autó pályázati összeg
-emlékmű felújítás pályázati összeg
-meg nem valósuló útépítési beruházások pályázati
összege(Damjanich, Vörösmarty, Lehel és Zalka út)
-Orczy pályázati összeg szakértői díj
-Orczy Iskola bővítés beruházás pályázati összeg
-141/2008.(VIII.28.) számú önk. hat. szerinti Annaházi
idősek klubjának felújításához kapcsolódó pályázati
összeg
4. Kölcsön visszatérülések
-temetési kölcsön, tüzelő kölcsön, egyéb működési
kölcsön törlesztések
-a 129/2008..(VIII.28.) számú határozat szerinti kölcsön
2008. évi visszatérülése (fogorvos)
08. Vízkárelhárítás- Hivatal
7518341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken
1. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Vízi út biztosítása Holt-Tiszán, szakértői díj -2008.
évben nem valósul meg a beruházás
10.Közhasznú, közcélú foglalkoztatás
7518452
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Dologi kiadások
-készletbeszerzések- munkaruha, gyógyszer, vegyszer,
egyéb készlet
-szolgáltatások-vásárolt élelmezés
11. Vízhálózat bővítés
7518453
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-a 117/2008.(VI.26.) sz. önkormányzati határozat alapján
a Szivárvány út vízhálózat bővítése
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő

-930
-930
+1.800
-9.960
+143
+5.462
+135
+920
+570
-694
-694
-19.730
-3.459
+71.275
-1.200
-21.250
-3.765
-10.125
-5.539
-26.925
+20.024

+1.350
+1.200
+150

-2.000
-2.000
-2.000
-2.000

+120
+120
+96
+24

+1.573
+1.573
+1.573
+1.573
+241
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1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-a Szivárvány út vízhálózat bővítéshez kapcsolódó ÁFA
bevétel
13. Gondnokság
7518455
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján 2
fő
-1 fő helyettesítő dolgozó 3 havi bére
2. Járulékok
-egyszeri bérkiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-helyettesítéshez kapcsolódó járulékok
14. Köztemető fenntartás
751867
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítése 2fő
2. Járulékok
-kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
16. Önkormányzat elszámolásai
751922
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Intézményfinanszírozás
-CSorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. KP.
-a162/2008.(VI.19.) sz. korm.rendelet alapján
közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítése
-a 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján dologi
kiadásokra
-a 105/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján 0,125 fő létszám
emelés miatt bér és járulékai kiadásokra
-Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde
-a162/2008.(VI.19.) sz. korm.rendelet alapján
közalkalmazottak egyszeri kereset kiegeszítése
-intézmény igazgató jutalma és járulékai –bér és járulék
tartalék terhére
-41-16/2008. polgármesteri határozat alapján a német
óvónők vendéglátására
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
-pedagógus továbbképzés támogatása
-szakmai vizsgák leb. támogatása
- a162/2008.(VI.19.) sz. korm.rendelet alapján
közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítése
-intézmény igazgató jutalma és járulékai –bér és járulék
tartalék terhére
-MÁK felülvizsgálat alapján a szakmai igazgatóhelyettes
2007. évi 13. havi illetmény különbsége
-Művelődési Ház és Könyvtár
-intézmény igazgató jutalma és járulékai –bér és járulék
tartalék terhére
- a162/2008.(VI.19.) sz. korm.rendelet alapján
közalkalmazottak egyszeri kereset kiegészítése
-J-NK-SZ Megyei Közgyűlés támogatása (Diák
Gulyásfesztivál)
-Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
-Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
-Polgármesteri keret terhére légkondicionáló berendezés

+241
+241
+241

+281
+213
+213
+24
+189
+68
+8
+60

+24
+24
+18
+18
+6
+6

+13.364
+13.364
+998
+440
+500
+58
+1470
+994
+396
+80
+3394
+700
+156
+2.054
+396
+88
+1.219
+396
+120
+30
+103
+282
+288
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beszerelési költségei
-Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
-egyszeri bérkiegészítés
-13. havi bér és járulékai miatt
-5%-os illetmény növekmény miatt
-személyi juttatások és dologi kiadások módosítása miatt
17. Önk.feladatra nem tervezhető
751966
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Működési bevételek
=önk. sajátos működési bevételei
*Helyi adók
-Vállakozók kommunális adója-terven felüli bevétel
*Egyéb sajátos bev. bírság, pótlék
-helyi adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék bevételek
2.Támogatások
=Önk.költségvetési támogatásai
 feladat mutatóhoz kötött normatív támogatás nő
– átvezetés 751153 szakfeladatról Tiszavirág
Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde 332
fő*45eFt/fő*8/12-ed
 fejlesztési támogatások
–szennyvíz telep építéshez kapcsolódó CÉL
támogatás előirányzata
-egyéb fejlesztési támogatások
HÖF_TEKI Táblarendszer kiépítése
HÖF_TEKI Csobánkai út felújítása
 normatív kötött felhasználású előirányzat
-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás átvezetése
751153 szakfeladatra
-pénzbeli támogatások –egyszeri
gyermekvédelmi támogatás(GYEV) előirányzata
-kiegészítő GYEV-hez kapcsolódó pótlék
 központosított előirányzat
-közműfejlesztési támogatás
-könyvtári és közműv. érdekeltség növelő tám.
-szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
-13 havi illetményrészlet támogatása
-szociális gyermekétkeztetés támogatása
-kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek
javítására adott támogatás –Örményes
 egyéb támogatások
-egyszeri kereset kiegészítés támogatása
-2006. évi belvíz okozta károk enyhítésére VIS
MAIOR tartalékból kapott támogatás
3.Felhalmozási és tőke bevételek
=felhalmozási és tőke bevételek
-a Tópart út 5. szám alatti ingatlan értékesítés 2008. évi
bevétele
-a Táncsics M. út 183. szám alatti ingatlan értékesítés
2008. évi bevétele
-az Előre út 14. szám alatti ingatlan értékesítés bevétele
-telek értékesítés bevétele Szegfű út
- telek értékesítés bevétele Ipar telep 140/2008.(VIII.28.)
18. Finanszírozás
751999
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Hitelfelvétel
=folyószámla hitel
-75/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján Közoktatási

+6.283
+806
+7
+1.579
+3.891

+66.718
+732
+732
+32
+32
+700
+700
+64.352
+64.352
+9.960

+25.866
+2.677

+3.459
+19.730
+4.470
-135
+4.565
+40
+17.813
+13
+385
+156
-213
+1.922
+15.550
+6.243
+5.704
+539
+1.634
+1.634
+1.088
+654
-1.900
+182
+1610

+5.960
+5.960
+6.806
+448
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Közalapítványi pályázat, önerő
-76/2008(V.29.) sz. önk. hat. szerint a kézilabda
szakosztály támogatása
-77/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Fegyverneki
Polgárőrség támogatása
-78/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Fegyverneki
Református templom felújításhoz adott pénzeszköz
-79/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Szivárvány út
építéséhez kapcsolódó terület megosztás költségei
-80/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján terület vásárlás a
Szivárvány utca nyitás érdekében
-81/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Táncsics M. út
183. szám alatti ingatlan megvásárlása
-82/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján telek értékesítés
bevétele
-92/2008.(V.29.) számú határozat alapján telek értékesítés
bevétele
-93/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a Tópart út 5. szám
alatti ingatlan megvásárlása
-94/2008.(V.29.) sz. önk. hat alapján a Tópart út 5. szám
alatti ingatlan értékesítéséből származó 2008. évi bevétel
-101/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a LEADER
csoport egyszeri belépési díja, és éves tagdíja
-106/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Kodály Zoltán
Iskola támogatása
-108/2008.(VI.26.) sz. önk. hat alapján az intézményi
világosítás korszerűsítés 2008. évi bérleti díja
-110/2008.(VI.26.). sz. önk. hat. alapján a rehabilitációs
bizottság megszűnése miatt személyi juttatás járulék
csökkenés
-113/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Dózsa Gy. út 6.
szám alatti ingatlan tetőfelújítás önerő
-116/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Komposztáló és
építési hulladéklerakó terv saját erő
-117/2008.(VI.26.) sz. önk. határozat szerint a Szivárvány
úti vízhálózat bővítés saját erő biztosítása
-129/2008.(VIII.28.) sz. önk. hat. alapján kölcsön nyújtás
fogorvosi praxis vásárlásához
-129/2008.(VIII.28.) sz. határozat szerinti kölcsön 2008.
évi törlesztése
136/2008.(VIII.28.)sz. önk. hat. szerinti
kötelezettségvállalás a pedagógiai szakszolgálat 2008. évi
tevékenységéhez önkormányzati kiegészítés
-138/2008.(VIII.28.)sz. önk. hat alapján a Sportkör
támogatása
-139/2008.(VIII.28.)sz. önk hat szerint a temetkezési
szolgáltatáshoz gépjármű beszerzés (+560-93)
-140/2008.(VIII.28.) sz. önk. hat. szerinti telek értékesítés
bevétele
-145/2008.(VIII.28.) sz. önk. hat. alapján kisajátítási
eljáráshoz kapcsolódó ügyvédi díj
-2. számú módosításból eredő további változások
=felhalmozási hitel
-parkgondozás szakfeladaton emlékmű felújítás meg nem
valósuló beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési hitel
-114/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Dózsa Gy út 6.
szám alatti ingatlan tetőfelújításához kapcsolódó
fejlesztési hitel felvétele
-115/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Komposztáló
telep és építési bontási hulladéklerakó tervezéséhez

+1.000
+200
+350
+360
+67
+3.000
-654
-182
+5.000
-1.088
+62
+840
+778
-168

+388
+681
+133
+2.000
-150
+2.590

+1.500
+467
-1.610
+240
-9.446
-846
-420
+3.493

+6.127
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kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele
-118/2008.(VI.26.) sz. önk. hat. alapján a Szivárvány úti
ivóvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétele
-Damjanich J. út építési beruházáshoz kapcsolódó
fejlesztési hitel
-Vörösmarty út építési beruházáshoz kapcsolódó
fejlesztési hitel
-Lehel. út építési beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési
hitel
-Zalka M. út építési beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési
hitel
-Buszváró építéshez kapcsolódó fejlesztési hitel
-Orczy Iskola pályázat szakértői díjhoz kapcsolódó
fejlesztési hitel
-Orczy Iskola építési pályázathoz kapcsolódó fejlesztési
hitel
-Vízi út biztosítása Holt-Tiszán tervhez kapcsolódó
fejlesztési hitel
-1 db szemétszállító autó felvételéhez kapcsolódó
fejlesztési hitel
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Hitelek visszafizetése
=rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztés
-szennyvíztelep építési beruházáshoz kapcsolódó
céltámogatás törlesztése
19. Rendszeres pénzbeni ellátások
853311
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Szoc.pol.
-Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg Kp. SZOCPOL
növekedés (Kuncsorba, Örményes)
22. Települési hulladék kezelés
902113
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken
1. Személyi juttatások
=Bér
-3 fő tv. szerinti egyszeri kereset kiegészítése
-alkalmi fizikai munkavállalók-levélkihordók bérének
átvezetése 751153 szakfeladatról
2. Járulékok
-egyszeri kereset kiegészítéshez kapcsolódó
járulékok(32%)
-alkalmi fizikai munkavállalók –levélkihordók béréhez
kapcsolódó járulék(32%)
3. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-1 db hulladékszállító gépjármű beszerzése
-1 db 4m3-es konténer beszerzése
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-a szemétszállító autó beszerzéshez kapcsolódó ÁFA
bevétel
23. Máshová nem sorolt tevékenység-sport
9260291
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Bér

+1.199

-484
-469
-269
-563
-2.000
-615
-2.295
-800
-3.750
+2.677
+2.677
+2.677
+2.677

+1.490
+1.490
+1.490

-29.490
+205
+205
+45
+160
+65
+14
+51
-29.760
-29.760
-30.000
+240
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000

+2.520
+15
+15
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-1 fő közalkalmazott egyszeri bérkiegészítése
2. Járulékok
-1 fő közalkalmazott egyszeri bérkiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok(32%)
3.Véglegesen átadott pénzeszközök
=működési célú pénzeszköz átadás non-profit
szervezetnek
-működési célú pénzeszköz átadás non-profit
szervezetnek a 76/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján a
Kézilabda szakosztály támogatása
-a 138/2008.(VIII.28.) számú önk. hat alapján a
Nagyközségi Sportegyesület támogatása
24.Temetkezési szolgáltatás
930316
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-1 fő közalkalmazott tv. szerinti egyszeri kereset
kiegészítése
2. Járulék
-kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok(32%)
3. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Halottszállító autó beszerzése a 139/2008.(VIII.28.) sz.
önk. hat. alapján előirányzat növekmény
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Működési bevételek
= Intézményi működési bevételek
-A 139/2008.(VIII.28.) számú kötelezettségvállaláshoz
kapcsolódó ÁFA bevétel-gépjárműbeszerzés
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
9309321
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
-8 fő közalkalmazott egyszeri kereset-kiegészítése
2.Járulékok
-kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
3. Dologi kiadások
-közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése lakosságnak
26. Máshová nem sorolt tev-Hús értékesítés
9309322
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
-1 fő közalkalmazott egyszeri kereset-kiegészítése
2.Járulékok
-kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
27. Oktatási célok és egyéb feladatok
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Végleges Pe. átvételek
=Műk.c. pe. átvételek
-75/2008.(V.29.) sz. hat. szerinti pályázati
összeg(Közoktatási Közalapítvány)
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Dologi kiadások
-készletbeszerzések
-ÁFA kiadások
-egyéb dologi kiadások

+15
+5
+5
+2.500
+2.500
+1.000

+1.500

+580
+15
+15
+15
+5
+5
+560
+560
+560
+93
+93
+93
+93

+158
+110
+110
+110
+35
+35
+13
+13

+20
+15
+15
+15
+5
+5

+1.598
+1.598
+1.598
+1.598
+2.046
+2.046
+1.665
+333
+48
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(a 75/2008.(V.29.) sz. önk. hat. alapján)
29. Rendszeres GYVT pénzbeni ellátások
853322
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Egyéb támogatás
-normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatások
kiadási előirányzata
-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

+4.605
+4.605
+4.565
+40

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 1 084 e Ft-tal
A személyi juttatások összegét javaslom megemelni összesen

1 224 e Ft-tal

- Bér jellegű kiadások összegével az alábbi részletezésben
1 166 e Ft-tal
- 1 fő létszámnövekedés miatt (napi 8 órában élelmezési menedzser munkakörben):
Közalkalmazottak alapilletménye
584 e Ft
13. havi illetményének időarányos része
10 e Ft
- Közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése miatt

292 e Ft

- Állományba nem tartozók juttatásait a szakmai gyakorlatát teljesített főiskolai hallgató
díjának összegével
280 e Ft

- Egyéb személyi juttatások összegét megemelni
- Az étkezési hozzájárulás az 1 fő létszámnövekedés miatt 58 e Ft

58 e Ft-tal

A munkaadókat terhelő járulékok összegét megemelni összesen

272 e Ft-tal

-Az 1 fő létszámnövekedés miatt az alapilletmény és 13. havi iIletmény után,
a start kártya kedvezménye alapján fizetendő 15 %-os járulék összege 89 e Ft
-Társadalombiztosítási járulék összege
Az egyszeri bérkiegészítés és a hallgatói díj összege miatt

166 e Ft

-Munkaadói járulék összege
Az egyszeri bérkiegészítés és a hallgatói díj összege miatt

17 e Ft

A dologi kiadások összegét csökkenteni összesen

- 313 e Ft-tal

-A szállítási szolgáltatás összegéből átcsoportosítani a beruházás terhére
(2 db számítógép vásárlásának összegét)
- 313 e Ft

A beruházások összegét javaslom csökkenteni összesen
-Légkondicionáló berendezés összegével csökkenteni
-Gépjármű vásárlás összegét csökkenteni
-2 db számítógép vásárlás összegével megemelni

- 2 267 e Ft-tal
-2 500 e Ft
- 80 e Ft
313 e Ft

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő

+246
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1.Vízkárelhárítás-Belvíz csat. üzemeltetés
7518344
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítése a
162/2008.(VI.19.) sz. Korm. rendelet alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok
2.Települési vízellátás-Fegyvernek
7518561
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítése a
162/2008.(VI.19.) sz. Korm. rendelet alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok
3. Dologi kiadások
-nem adatátviteli célú távközlési díjak ei. terhére a
8/2008.(III.5.) sz. kv. rendelet alapján átcsoportosítás
beruházásra
4. Felhalmozási kiadások
=beruházás
-1 db számítógép vásárlása a 8/2008.(III.5.) számú kv.
rendelet 12.§-a alapján a dologi kiadások terhére
3.Települési vízellátás-Örményes
7518562
1. Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítése a
162/2008.(VI.19.) sz. Korm. rendelet alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok
4. Település tisztaság szolgáltatás
9012152
1. Személyi juttatás
=Bér
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítése a
162/2008.(VI.19.) sz. Korm. rendelet alapján
2. Járulékok
-közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítéséhez
kapcsolódó járulékok
3. Dologi kiadások
-szakmai anyag beszerzés kiadási ei. terhére a
8/2008.(III.5.) sz. kv. rendelet 12.§.alapján ei.
átcsoportosítás beruházási kiadásra
4. Felhalmozási kiadások
=beruházás
-1 db fűkasza vásárlása a 8/2008.(III.5.) számú kv.
rendelet 12.§-a alapján a dologi kiadások terhére

+20
+15
+15
+15
+5
+5
+153

+116
+116
+37
+37
-134
-134

+134
+134
+134
+40
+30
+30
+30
+10
+10
+33
+25
+25
+25
+8
+8
-131
-131

+131
+131
+131

C.) EGÉSZSÉGÜGY
A bevételeket javaslom megemelni:
851286: Fogászat szakfeladat:

+ 3.150 eFt-tal
+ 400 eFt
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46423 Bev. TB alapoktól
(November, december havi fin.)
8512192 Házi gyermekorvosi szakfeladat:
46423 Bev. TB alapoktól
(Augusztus hótól finanszírozás)

+ 400 eFt

+ 2.750 eFt
+ 2.750 eFt

A kiadásokat javaslom megemelni:
8519673 Üzemeltetési szakfeladat:
516212 Részmunkai.f. közalk .szem.j.
(Egyszeri bérkiegészítés)
53
Munkaadókat terhelő járulékok
-

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségb.j.
Pénzbeli egészségb.j.
Munkaadói járulék

5432 Irodaszer, nyomtatvány
851286 Fogászat szakfeladat:
511212 Közalkalmazottak a.ill.
(A126/2008.(VIII.28.)sz. önkormányzat
határozat alapján 1 fő fogorvos és 1 fő
fogászati asszisztens bére)
516212 Részmunkai.f. köza. szem.j.
(Egyszeri bérkiegészítés)
53

+ 4.387 eFt
+ 119 eFt
+ 30 eFt
+ 9 eFt
+ 7 eFt
+ 1 eFt
+ 0 eFt
+ 1 eFt
+ 80 eFt
+ 323 eFt
+ 709 eFt

+ 15 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

+ 229 eFt

-

+ 173 eFt
+ 32 eFt
+ 3 eFt
+ 21 eFt

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségb.j.
Pénzbeli egészségb.j.
Munkaadói járulék

54221 Gyógyszer beszerzés

+ 300 eFt

5432 Irodaszer, nyomtatvány

+ 20 eFt

54721 Szakmai anyag beszerzés

+ 50 eFt

55224 Gázenergia
5532 Vásárolt közszolgáltatások
8512192 Házi gyermekorvosi szakfeladat:
511212 Közalkalmazottak a.ill.
(A 126/2008.(VIII.28.)sz. önkormányzat
határozat alapján 1 fő gyermekorvosi
asszisztens bére)

+ 50 eFt
-1.050 eFt

53

Munkaadókat terhelő járulékok

+ 138 eFt

-

+ 104 eFt
+ 19 eFt
+ 2 eFt
+ 13 eFt

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségb.j.
Pénzbeli egészségb.j.
Munkaadói járulék

5532 Vásárolt közszolgáltatás k.telj.
(Augusztus hótól helyettesítési díj

+ 2.985 eFt
+ 435 eFt

+ 2.150 eFt
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430.000.- Ft/hó Megállapodás a.)
1

- 2db számítógép és prg. vásárlása a
128/2008.(VIII.28.) számú önk. hat. alapján

851297 Védőnők szakfeladat:
511212 Közalkalmazottak a.ill.
(Egyszeri bérkiegészítés és Bakos
Krisztina 3 havi munkabércsökkentése)

+400 eFt

+ 822 eFt
- 367 eFt

516212 Részmunkai.f. köza. szem.j.
+ 916 eFt
(Egyszeri bérkiegészítés + 5 havi munkabér
Bakondi Mihályné részére)

53

Munkaadókat terhelő járulékok

+ 173 eFt

-

+ 131 eFt
+ 24 eFt
+ 2 eFt
+ 16 eFt

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségb.j.
Pénzbeli egészségb.j.
Munkaadói járulék

55224 Gázenergia
8512191 Háziorvosi szakfeladat:
511212 Közalkalmazottak a.ill.
(Egyszeri bérkiegészítés)
53

+ 100 eFt
+ 15 eFt
+ 15 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

+ 4 eFt

-

+ 3 eFt
+ 1 eFt
+ 0 eFt
+ 0 eFt

Nyugdíjbiztosítási járulék
Természetbeni egészségb.j.
Pénzbeli egészségb.j.
Munkaadói járulék

Felhalmozási kiadások ( 2-3. számú melléklet)
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése az eredeti terv szerint 12.968 eFt felújítási feladatot, 297.947 eFt
beruházási kiadást, mindösszesen 310.915 eFt felhalmozási feladatot tartalmazott.
Az 1. számú módosítási javaslatban a felhalmozási kiadások előirányzatának 9.107 eFt-tal történő csökkentését
terjesztettük a Tisztelt Képviselő-testület elé, mely teljes összegében a beruházási kiadások előirányzat módosítási
javaslatából állt, a módosítási javaslat a felújításokat nem érintette. A felhalmozási kiadások előirányzata a
módosítást követően 301.808 eFt-ra csökkent, mellyel a beruházások előirányzata 288.840 eFt-ra módosult.
Jelen módosítási javaslat érinti mind a felújítási, mind pedig a beruházási feladatokat.
A felújítási kiadások előirányzatának 51.411 eFt-os növelését az alábbiakban felsoroltak indokolják :
-forrás hiányában 2008. évben nem valósítható meg az emlékművek rekonstrukciója, ezért az előirányzat 4.185
eFt-tal csökken
-beruházási kiadások közül átvezetésre kerül a Csobánkai út felújítása, mely 28.185 eFt-tal növeli a felújítási
kiadásokat
-505 eFt további előirányzat növelés szükséges a 2008. év során végzett járda felújítások kiadásai miatt (Bartók,
Bajcsy-Zs., Dózsa Gy., Kiss J. utak)
-a Képviselőtestület döntése alapján került sor a Dózsa Gy. út 6. szám alatti önkormányzati ingatlan tető felújítása
befejeződött a költségvetésben szerepeltetni kell 4.657 eFt összeggel
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-Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 1. számú Annaházi Idősek Klubjának felújítására és komplex akadály
mentesítésére, melyet pályázatban való részvétel feltételeként a költségvetésbe be kell emelni, ez további 22.249
eFt-os előirányzat növelést jelent
A beruházási kiadások előirányzata a javaslat szerint összességében 21.045 eFt-tal csökken. A változást az
alábbiak indokolják:
-Az intézmények közül a Csorba-Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kért előirányzat növelést
Kuncsorbai telephelyén vásárolt számítógép és térelválasztó beszerzésére, melynek kiadásai 43 eFt-tal meghaladták
a már jóváhagyott összeget
-Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
-A Művelődési Ház és Könyvtár a nagyterem légkondicionálását 288 eFt-ból megoldotta, melyre fedezetet a
polgármesteri keret biztosított
-A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain mindösszesen 22.945 eFt előirányzat csökkentésre tartalmaz javaslatot az
előterjesztés :
Növeli a kiadásokat egy motorfűrész beszerzése (dologi kiadás terhére), növelik az előirányzatot a két módosítási
időszak közötti önkormányzati kötelezettségvállalások (terület vásárlások, ingatlan vételek, Orvosi rendelő
rekonstrukciója (pályázott beruházás) Előirányzaton felüli kiadások is indokolják a növekedést –Orvosi rendelő
rekonstrukció tervkészítés költségei , Felszabadulás 161. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
gázellátásának megoldása. A javaslat szerint csökken az előirányzat azon beruházások összegével melyek pályázati
forrás hiányában nem valósulhatnak meg a 2008-as költségvetési évben.(Damjanich J., Vörösmarty M. ,Lehel ,
Zalka M. , Buszváró építése, Tálaló konyha kialakítása, Orczy Iskola bővítése, Szakértői díj, Szemétszállító autó
beszerzése
-A részben önálló intézményeknél számítógép vásárlás történt (Konyha 2 db, Vízmű 1 db, Orvosi 2 db), a Vízmű
dologi kiadása terhére fűkaszát is vásárolt az elmúlt időszakban , a Konyhánál az autó beszerzés előirányzata
bekerülési költség változása miatt csökken 80 eFt-tal, a változások összességében az előirányzat 1.602 eFt-tal
történő emelését indokolják.
Összefoglalva a módosítást részben 2008. évi új kötelezettségvállalások , pályázatok benyújtása, benyújtott
pályázatok eredménytelensége, bekerülési költség változása, új eszköz beszerzések indokolják.
A felhalmozási kiadások fedezetét szakképzési hozzájárulás, Polgármesteri keret, fejlesztési hitel, és a
8/2008.(III.5.) számú költségvetési rendelet 12.§. (2) bekezdése alapján a dologi kiadásokból átcsoportosított
összeg biztosítja

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és az
alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek, 2008. szeptember 17.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2008.(......) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.
(1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. d) ponta alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra
Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§.

A rendelet 1.§. (1) bekezdésében a költségvetés összege
„ 2.143.190 eFt-ról”
„ 2.239.405 eFt-ra” módosul e rendelet 1-2-3-4. számú mellékletei szerint.

2. §.

A rendelet 17.§. (2) bek. kiegészül az alábbi francia bekezdéssel :

„-A Képviselőtestület a Csobánkai út felújításához 7.046 eFt fejlesztési hitel felvételét hagyja
jóvá.”
3. §.

A rendelet 16.§.(3) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A Képviselőtestület 2008. december 12-től 140.000.000 forint folyószámlahitelt vesz igénybe,
melyet 2009. december 11-ig visszafizet.”

4.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2008. szeptember 17.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Miklósi Jánosné és
Temesváriné B. Ágnes

(: Buzás Istvánné :)
körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2008. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

mód. Ei.

8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V. 30.)

../2008.
(IX. 25.)

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

12 968

12968

64379

0

0

0

12 968

12968

64379

4 185
0
0
0
8 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 968

4185
0
0
0
8783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12968

0
0
0
28690
35689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64379

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0
12 968

0
12968

0
64379

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
Részbenönálló intézmények
Intézményi felújítás összesen
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Parkgondozás
02.Növénytermesztés
03.Mezőőri tev.
04.Közutak,hidak
06.Ingatlan kezelés
07.Igazgatás
08.Vízkárelhárítás
09.Piac,vásár
11.Vízhálózat bőv.
12.Gázhálózat bőv.
14.Köztemető fennt.
15.Közvilágítás
21.Településtisztaság szippantás
22.Települési hulladék kezelés
24.Temetkezési szolgáltatás
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
26.Húsértékesítés
27.Oktatási és egyéb feladatok
Szakfeladat összesen:
Részbenönálló intézmények

Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen:

2. melléklet
2013.05.12 18:03

1/6

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek-Örményes Körj. összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
01.Parkgondozás
Emlékmű felújítása ('48 emlékmű)
Emlékmű felújítása ('19-es emlékmű)
Parkgondozás összesen
02.Növénytermesztés
Növénytermesztés összesen
03. Mezőőri tevékenység
Mezőőri tevékenység összesen
04.Közutak,hidak
Járda felújítás -Bartók Béla út
Járda felújítás -Bajcsy-Zs. út
Járda felújítás -Dózsa Gy. út
Járda felújítás -Kiss János út
Csobánkai út felújítása HÖF_TEKI
Közutak,hidak összesen
06.Ingatlan kezelés
Önk. Tul. Ingatlan felújítása (Felszab 169, 179)
Bíró kastély nyilászáró csere (Damjanich u. 155.)
Rendőrörs építése* (2008 évi kifizetés)
a 113/2008.(VI.26.) önk. Hat alapján a Dózsa Gy. Út 6. szám
alatti ingatlan tető felújítása
a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú
Annaházi idősek klubbjának felújítása és komples
akadálymentesítése
Ingatlan kezelés összesen
07.Igazgatás
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
A;Gyermekélelmezési konyha
B;Vízmű
C;Orvosi rendelő
Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen
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eredeti ei.

mód. Ei.

8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V. 30.)

../2008.
(IX. 25.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 363
1 822
4 185

2363
1822
4185

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

49
75
18
363
28 185
28 690

2 000
1 500
5 283

2 000
1 500
5 283

2 000
1 500
5 283

0

0

4 657

0
8 783

0
8 783

22 249
35 689

12 968

12968

64379

0
12 968

0
12968

0
64379
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletének
3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.
8/2008.
(III.5.)

mód. Ei.
16/2008.
(V.30.)

../2008.
(IX. 25.)

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

0

330

373

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

7 000

10 171

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

288

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

0

856

856

285 847

266 745

243 800

12 100

13 909

12 307

297 947

288 840

267 795

0
1 200
0
73 690
6 500
145 777
2 000
0
0
0
0
0
0
500
50 680
0
5 500
0
0
0
285 847

0
1 300
0
101 875
6 620
95 854
2 000
0
0
0
0
0
0
2 916
50 680
0
5 500
0
0
0
266 745

0
1 453
0
62 272
8 144
140 462
0
0
1 573
0
0
0
0
2 916
20 920
0
6 060
0
0
0
243 800

Részbenönálló intézmények

12 100

13 909

12 307

A;Gyermekélelmezési konyha

11 500

11 500

9 233

0

2 211

2 476

600

198

598

12 100
297 947

13 909
288 840

12 307
267 795

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
Részbenönálló intézmények
Intézményi beruházás összesen
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Parkgondozás
02.Növénytermesztés
03.Mezőőri tev.
04.Közutak,hidak
06.Ingatlan kezelés
07.Igazgatás
08.Vízkárelhárítás
09.Piac,vásár
11.Vízhálózat bőv.
12.Gázhálózat bőv.
13. Gondnokság
14.Köztemető fennt.
15.Közvilágítás
21.Településtisztaság szippantás
22.Települési hulladék kezelés
23. Máshová nem sorolt sport tev.
24.Temetkezési szolgáltatás
25.Máshová nem sorolt szolg.
26.Húsértékesítés
27.Oktatási és egyéb feladatok
Szakfeladat összesen:

B;Vízmű
C;Orvosi rendelő
Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen:
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adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
-számítógép és térelválasztó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú
Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére
Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
-1 db kerti kistraktor beszerzése

eredeti ei.
8/2008.
(III.5.)

mód. Ei.
16/2008.
(V.30.)

../2008.
(IX. 25.)

0
0

330
330

373
373

0

0

0

0

1 500

3920

-nem meghatározott eszközök szakképzési hj. Maradványából
-1 db mátrix nyomtató terembérleti díjból
-decentralizált szakképzési pályázat eszközei
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0
0
0
0

5 500
0
0
7 000

5500
101
650
10 171

-Légkondícionáló berendezés beszerelése polgármesteri keretből
Művel. Ház és Könyvtár összesen
V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.) átvezetés PH.
Igazgatás szakfeladatról
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
01.Parkgondozás
Parkgondozás összesen
02.Növénytermesztés
1 db önjáró fűnyíró
-földterület vásárlása az 57/2008.(IV.24.) számú önkormányzati
határozat alapaján
-1 db motorfűrész vásárlása a 8/2008.(III.5.) sz. kv rendelet
12.§.(2) bek alapján dologi kiadás terhére
Növénytermesztés összesen
03.Mezőőri tev.
Mezőőri tev. összesen
04.Közutak,hidak
Marx Károly út építése 220/2007;ÉAOP-2007.3.1.2. (220/2007
X.25.)
Damjanich J. út építése HÖF_TEKI
Vörösmarty út építése HÖF_TEKI
Lehel út építése HÖF_TEKI
Zalka M. út építése HÖF_TEKI (60/2007)
4 db buszváró építés, áthelyezés
Járda építések
Csillag út útépítés HÖF_TEKI

0
0

0
0

288
288

0
0

856
856

856
856

0

0

0

1 200

1 200

1200

0

100

100

0
1 200

0
1 300

153
1453

0

0

58 280
3 228
3 126
1 798
3 758
2 000
1 500
0

58 280
3 228
3 126
1 798
3 758
2 000
1 500
28 185

58 280
0
0
0
0
0
1 500
0

0
0
73 690

0
0
101 875

994
1 498
62 272

Szivárvány út építési beruházás átvez. ingatlanhasznosításról és
79/2008;80/2008.;91/2008.(V.29.) sz. önk hat alapján növekedés)
Táncsics M. út lefedése
Közutak,hidak összesen
06.Ingatlan kezelés
"Ingatlan" vásárlás Szivárvány utca nyitás érdekében
Felaszabadulás 172. tálaló konyha kialakítás
Felszabadulás u. 161. szám alatti ingatlan gázellátás megoldása
- a 81/2008.V.29.) sz. önk. Hat alapján a Táncsics M. út 183.
számú ingatlan megvásárlása
-a 93/2008.(V.29.) sz. önk. Hat. Alapján a Tópart út 5. szám alatti
ingatlan megvásárlása
Ingatlan kezelés összesen
07.Igazgatás

500

500

0

6 000

6 000

0

0

120

144

0

0

3 000

0
6 500

0
6 620

5 000
8 144

3. melléklet
2013.05.12 18:03
4/6

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok
Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.))
ÉAOP 2007-4.1.1/2F Pályázat készítés szakértői díj (218/2007
(X.25.) (Iskola építés) (2008 évben: 1.615 eFt)
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.bővítése ÉAOP -2007-4.1.1/2F
(2008 évi ütem)1/2008.(I.17.) sz. önk. Hat alapján.
Orczy emeletráépítés és akadálymentesítés Norvég Alap
(224/2007. X.25.)
Orvosi rendelő bővítés tervezés
Orvosi rendelő hálózat bővítés (átvezetés )
Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú
önk.hat. Alapján
Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés terv PM keret terhére
Települési információs táblarendszer kiépítése
-az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)
számú önkormányzati határozat alapján
Igazgatás összesen
08.Vízkárelhárítás
Pályázat készítés szakértői díj (Vizi út biztosítása)
Vízkárelhárítás összesen
09.Piac,vásár
Piac,vásár összesen
11.Vízhálózat bőv.
-a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti
vízhálózat bővítése
Vízhálózat bőv. összesen
12.Gázhálózatbővítés
Gázhálózatbővítés összesen
13. Gondnokság
Gondnokság összesen:
14.Köztemető fenntartás
Köztemető fenntartás összesen
15.Közvilágítás
Közvilágítás összesen
21.Településtiszt.szipp.
KEOP - 1.2.0 pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmány
(219/2007. X.25.)
Az 55/2008.(IV.24.) számú ömk.hat alapján KEOP 1.2.0.
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés kiépítése
2008. évi ütem
Településtiszt.szipp.összesen
22.Települési hulladék kezelés
Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla
1 db szemétszállító autó vásárlása
Komposztáló telep terv (210/2007 IX.27.)
1 bd 4 m3-es konténer beszerzése
Települési hulladék kezelés összesen
23. Máshová nem sorolt sport tev.
24.Temetkezési szolg.
1 db halottszállító autó vásárlása
Temetkezési szolg.összesen
25. Máshová nem sorolt szolg.
Máshová nem sorolt szolg. összzesen
26. Húsértékesítés
27. Oktatási célok és egyéb feledatok
Szakfeladatok összesen
Részbenönálló intézmények
A;Gyermekélelmezési konyha

eredeti ei.
8/2008.
(III.5.)
855

mód. Ei.
16/2008.
(V.30.)

../2008.
(IX. 25.)
0

0

6 154

6 154

1 480

29 920

29 920

0

108 138
710
0

0
710
318

0
717
318

0

53 601

53 601

0
0

210
4 941

210
4 941

0
145 777

0
95 854

79 195
140 462

2 000
2 000

2 000
2 000

0
0

0

0

0

0
0

0
0

1 573
1 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

0
500

2 416
2 916

2 416
2 916

12 510
30 000
8 170
0
50 680

12 510
30 000
8 170
0
50 680

12 510
0
8 170
240
20 920

5 500
5 500

5 500
5 500

6 060
6 060

0

0

0

285 847

266 745

243 800
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adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

Étterem szellöző rendszer kiépítése
1 db autó vásárlása
2 db számítógép beszerzése a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű
-búvárszvattyú beszerzés tartalék terhére
-Kútvezérlés
- 1 db mátrix nyomtató beszerzése a 8/200/.(III.5.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiad.
Terhére
-1 db számítógép beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet
12.§-a alapján dologi kiadás terhére
-1 db fűkasza beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12.§a alapján dologi kiadás terhére
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
Hálozat bővítés (szerver gép)
1 db note book vásárlás védőnői feladatok ellátásához
polgármesteri keret terhére
-128/2008.(VIII.28.) számú önk. Hat. Alapján 2 db számítógép és
PRG. Vásárlása
Orvosi rendelő összesen
Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen

eredeti ei.

mód. Ei.

8/2008.
(III.5.)
2 500
9 000
0
11 500

16/2008.
(V.30.)
2 500
9 000
0
11 500

../2008.
(IX. 25.)

0
0

1 452
600

1 452
600

0

159

159

0

0

134

0
0

0
2 211

131
2 476

600

0

0

0

198

198

0
600
12 100
297 947

0
198
13 909
288 840

400
598
12 307
267 795

0
8 920
313
9 233
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a 16/1995.(VI.22.)
rendelettel jóváhagyott SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálva, azokat a rendelkezéseket
törölni javasoljuk, amelyek már nem aktuálisak, illetve egyes szakaszokat pontosítani javasolunk.
Ezek az alábbiak:













A rendelet több helyen „Programot” említ, amit „Gazdasági Program”-ra javasolunk
módosítani.
A 7/A. §-t (Cigány Önkormányzat és a Képviselőtestület együttműködésére vonatkozó
szabály) javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel a Cigány Önkormányzat megszűnt. Ezzel
összefüggésben a rendelet 7. sz. mellékletét (Együttműködési Megállapodás) is javasoljuk
hatályon kívül helyezni.
A 8. §. (2) tartalmazza a képviselőtestület szerveit (polgármester, képviselőtestület bizottságai,
képviselőtestület hivatala), melyet Körjegyzőséggel javasolunk kiegészíteni.
A 11. §. 2.) pontját javasoljuk hatályon kívül helyezni, mert a címzett és céltámogatás egyedi
képviselőtestületi határozattal indul.
Ugyanezen paragrafus 3-4. pontjában - mely a polgármester ár megállapítási jogkörének
gyakorlására vonatkozik - pontosítás szükséges: „Az éves költségvetési rendeletben
szabályozott módon.”
A 4.) pontban és a 12. §. (2) bek. 1.) pontjában a „7/1996.(IV.5.) sz.rend.”-re történő
hivatkozást „7/1996.(IV.5.) sz.önkormányzati rendelet”-re javasoljuk pontosítani.
A 12. §. (3) bek. a Pénzügyi Bizottságra ruházza a 3 millió Ft alatti hitelfelvételt működési
célra, továbbá a 13. §-t (A képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át az Ötv-ben meghatározott
hatáskörök gyakorlásán túl: a./ A 3 millió Ft. értékhatár feletti hitelfelvétel.) javasoljuk hatályon
kívül helyezni, melynek következtében hitelt csak a testület vehet fel értékhatártól függetlenül.
A 15. §. (1) bekezdésében a munkaterv szerinti legalább 8 ülést a gyakorlattal összhangban 9re javasoljuk módosítani. A (3) bekezdésben az ünnepi ülés helye kimaradt, ezt javasoljuk
pótolni, helye: „Gyermekélelmezési Konyha Hunyadi u. 1. sz.”
25. §. (4) és (5) bekezdését célszerű összevonni az alábbiak szerint: „Zárt ülést rendelhet el az
Ötv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja esetében, melyről a képviselőtestület határozattal dönt.”
Hitelfelvétellel összefüggésben javasoljuk törölni a 29. §. (5) bek. negyedik
franciabekezdését (A képviselőtestület minősített szótöbbséggel dönt az Ötv-ben meghatározott
esetekben, továbbá: a 3 millió Ft feletti éven belül visszafizetendő, és összeghatárra való tekintet nélkül
a több évre áthúzódó visszafizetési kötelezettséggel járó hitel felvételéről)








A 39. §. (5) bekezdésében a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályt javasoljuk
kiegészíteni az egységes szerkezetben kiadott rendeletekre is.
A 48. §. (1) bek. c.) pontot javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a bizottságok ne csak
kidolgozzák, hanem véleményezzék is az önkormányzat gazdasági programjának ügykörébe
tartozó fejezetét.
Ugyancsak a 48. §-ban a bizottságok feladatai közül törölni javasoljuk a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal való együttműködésre vonatkozó rendelkezést (Pénzügyi bizottság esetében
4. pont, Oktatási bizottság esetében 7. pont, Szociális bizottság esetében 7. pont) figyelemmel,
hogy a kisebbségi önkormányzat megszűnt.
Az 59/B. §-t javasoljuk hatályon kívül helyezni, mivel nincs az önkormányzatnál tanácsnok,
és nem is tervezzük.
A 62. §. tartalmazza az önkormányzat által létrehozott társulásokra vonatkozó szabályokat.
Ezt javasoljuk kiegészíteni (4) bekezdéssel: „Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
részt vesz a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkájában.”
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Az SZMSZ 6. sz. melléklete az
önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatait tartalmazza. Ezeket átvizsgáltuk és központi jogszabályi változásból eredő, nem
tartalmi, hanem elnevezés-, fogalombeli változások miatt szorulnak pontosításra. Ezek a
következők:
KÖTELEZŐ FELADATOK:
6.) Szociális ellátással kapcsolatos feladatok ellátása
 a.) pont törlése (munkanélküliek jövedelempótló támogatása és
egészségügyi hozzájárulás fizetése)
 c.) pont módosítása: „normatív lakásfenntartási támogatás
 d.) pont: ápolási díj alanyi jogon
 e.), f.) pont törlése (átmeneti segély, temetési segély)
 h.) pont módosítása: közgyógyellátás alanyi jogon és normatív
közgyógyellátás
 j.) pont módosítása:
„személyes gondoskodást nyújtó ellátások, Gondozási Központ
fenntartása; Gyermekjóléti és Családsegítő fenntartása (intézményi
társulás formájában)
= gyermekjóléti ellátás
= étkeztetés
= házi segítségnyújtás
= családsegítés
= idősek nappali ellátása”
8.) pont módosítása:
„Gyermekvédelmi feladatok ellátása 1997. évi XXXI. tv.
a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
b.) Gyerekek napközbeni ellátása”
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:
 5/d. (logopédiai ellátás biztosítása) pont törlése
 5/g. és 5/h.) pont (óvodai ellátás, általános iskolai és szakiskolai oktatás,
iskolatej biztosítása) kiegészítése „intézményi társulás formájában”
szöveggel
 5.) pont kiegészítése i.) ponttal: „Pedagógiai szakszolgálat iskola és óvoda
részére.”
 18.) pont kiegészítése (Egészségügyi ellátás keretében járó beteg
nőgyógyászati szakrendelés (évente egyszer), egészségügyi szolgálat
fenntartása MEP támogatáson felül
 24.) pont törlése és helyébe az alábbi szöveg beiktatása:
„Szociális ellátás keretében:
a.) átmeneti segély, temetési segély, méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, felnőttek kedvezményes szociális
étkeztetés biztosítása a szociális rendeletben meghatározottak
szerint,
b.) lakáscélú támogatás a lakáscélú támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet alapján,
c.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatban való
részvétel,
d.) szociális kölcsön a szociális rendeletben foglaltak szerint.”

Fentiek alapján az alábbi rendelet módosítás elfogadását javasoljuk.
Fegyvernek, 2008. szeptember 9.
Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………………/2008.(…………..) rendelet-tervezete
a 16/1995.(VI.22.) önk.rendelettel elfogadott és többször módosított a Képviselőtestület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
tv. 18. §. (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. Ahol a rendelet „Program”-ot említ, azon „Gazdasági Program”-ot kell érteni.
2. §. A 7/A. §. hatályát veszti.
3. §. A 8. §. (2) bek. kiegészül az alábbi d.) ponttal:
„d.) Körjegyzőség”
4. §. A 11. §. 2.) pontja hatályát veszti, a 3.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„3./ Ár megállapítási jogkör gyakorlása az éves költségvetési rendeletben szabályozott
módon.”
5. §. A 11. §. 4.) pontjában és a 12. §. (2) bek. 1.) pontjában a „7/1996.(IV.5.) sz.rend.” az alábbira
módosul: „7/1996.(IV.5.) sz. önkormányzati rendelet”
6. §. A 12. §. (3) bek. és a 13. §. hatályát veszti.
7. §. A 15. §. (1) bekezdésében a „…legalább 8 ülést tart” szöveg az alábbira módosul: „…legalább 9
ülést tart.”, a (3) bekezdés kiegészül az alábbi szöveggel: „Az ünnepi ülés helye: Gyermekélelmezési
Konyha Hunyadi u. 1.sz.”
8. §. A 25. §. (5) bekezdése hatályát veszti, a (4) bekezdés kiegészül az alábbi szöveggel: (Zárt ülést
rendelhet el az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja esetében), „melyről a képviselőtestület határozattal dönt.”
9. §. A 29. §. (5) bek. negyedik franciabekezdése hatályát veszti.
10. §. A 39. §. (5) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „Az önkormányzati rendeletet
(egységes rendeletet) az elfogadást…”
11. §. A 48. §. (1) bek. c.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
„c.) kidolgozzák és véleményezik az önkormányzat Gazdasági Programjának
ügykörébe tartozó fejezetét,”
12. §. A 48. §. (1) bekezdésében a Pénzügyi Bizottság feladatai közül az 5.) pont; az Oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sport bizottság feladatai közül a 7.) pont; a Szociális és egészségügyi
bizottság feladatai körül a 7.) pont hatályát veszti.
13. §. Az 59/B. §. hatályát veszti.
14. §. A 62. §. kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:
„(4) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete részt vesz a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkájában.”
15. §. A 6. sz. melléklet „KÖTELEZŐ FELADATOK” címszó alatt a 6.) pont (Szociális ellátással
kapcsolatos feladatok ellátása)
- a.) pontja hatályát veszti
- c.) pontja az alábbira módosul: „normatív lakásfenntartási támogatás”
- d.) pontja az alábbira módosul: „ ápolási díj alanyi jogon”
- e.) és f.) pontja hatályát veszti
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- h.) pontja az alábbira módosul: „közgyógyellátás alanyi jogon és normatív
közgyógyellátás”
- j.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
„j.) „személyes gondoskodást nyújtó ellátások, Gondozási Központ
fenntartása; Gyermekjóléti és Családsegítő fenntartása (intézményi
társulás formájában)
= gyermekjóléti ellátás
= étkeztetés
= házi segítségnyújtás
= családsegítés
= idősek nappali ellátása”

A 8.) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
„8.) Gyermekvédelmi feladatok ellátása
1997. évi XXXI. tv.
a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
b.) Gyerekek napközbeni ellátása”
17. §. A 6. sz. melléklet, „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” címszó alatt:
- 5/d. pont hatályát veszti
- 5/g. és 5/h. pont kiegészül az alábbi szöveggel: „intézményi társulás formájában”
- az 5.) pont kiegészül az alábbi i.) ponttal:
„i.) Pedagógiai szakszolgálat iskola és óvoda részére”
- a 18.) pont kiegészül az alábbi szöveggel:
„(...szakrendelés (évente egyszer), egészségügyi szolgálat fenntartása MEP
támogatáson felül”
- a 24. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
„Szociális ellátás keretében:
e.) átmeneti segély, temetési segély, méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, felnőttek kedvezményes szociális
étkeztetés biztosítása a szociális rendeletben meghatározottak
szerint,
f.) lakáscélú támogatás a lakáscélú támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet alapján,
g.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatban való
részvétel,
h.) szociális kölcsön a szociális rendeletben foglaltak szerint.”
18. §. A rendelet 7. sz. melléklete hatályát veszti.
19. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a szociális ellátások
szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.§.) rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet pontosítására vonatkozó javaslatunk a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. /továbbiakban: Gyvt./ előírásával összhangban van.
1. A R. nem tartalmazza az átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, szociális kölcsön, temetési
segély, méltányossági ápolási díj, egyéb támogatás kérelem esetén a rászorultság megállapításához
szükséges jövedelemnyilatkozat formáját, melyet javaslunk meghatározni a rendelet 2. sz. melléklete
szerint. (1. §)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
/2008. (IX. 25.) sz. rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.§.) sz. rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. /továbbiakban: Szt./ 138. § alapján a rászorultak folyamatos ellátása érdekében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 157. § (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a gyermekek védelme érdekében - figyelemmel az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 24. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(20) Átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, szociális kölcsön, temetési
segély, méltányossági ápolási díj, egyéb támogatás igénylésekor a rendelet 2. sz. mellékletét képező
jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a hatályos Szt. 10. § (2) bekezdése
szerinti időszakra vonatkozó jövedelemigazolásokat.
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

-

Átmeneti segély

- Szociális kölcsön

Temetési segély

- Méltányossági ápolási díj

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj.

iránti kérelem melléklete

- Egyéb támogatás

(a megfelelőt x-szel jelölje!)
A) SZEMÉLYI ADATOK

Az ellátást igénylő (kérelmező) neve
Születési neve:
Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe Az
ellátást igénylő tartózkodási helyének címe
Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím Ha
nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére az önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §. (2) bek. szerint a polgármester a
költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor (legkésőbb február 15-ig) előterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák. Bemutatja a több éves
kötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó listáját.
A költségvetés (koncepció) elkészítéséhez a hatályos díjtételeket lehet figyelembe venni, melyhez a
korábbi gyakorlatnak megfelelően az alábbi módosító javaslatokkal élünk a Tisztelt Képviselőtestület
elé:

1.) ADÓRENDELETEK
Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti
előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2008. szeptember 12-ig beérkezett adatok
alapján):

(adatok e Ft-ban)
Sorszám

Adónem

KV. T erv

2008.01.01. Ny itó Előírások-T örlések
hátralék
egy enlege

Befiz etések

Ö ssz e s hátralék
melyből később
esedék es

1.

M agánsz emély ek
komm. adója

11 330

4 085

15 138

11 898

7342
5614

2.

Hely i ip arűz ési adó

35 889

15 107

49 236

24 523

35037
32947

3.

Gép járműadó

24 937

11 444

29 385

17 822

22860
15541

4.

Letéti sz ámla

6 069

1 113

6 875

4 002

3995
2357

- mez őőri járulék

2 974

769

3 408

1 947

2234
1069

- köz célú érd. hj.

3 095

344

3 467

2 055

1761
1288

78 225

31 749

100 634

58 245

69234
56459

Összesen:

A számlákon fennálló hátralékok csökkentése érdekében fizetési letiltásokat, azonnali beszedési
megbízásokat adunk ki, az egy évi adótételt meghaladó gépjárműadó tartozások esetén
kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Összességében megállapítható, hogy a
100.634 eFt előírás  31.749 eFt nyitó hátralék alacsonyabb, mint a Költségvetésben tervezett
adóbevétel, ami alapos adóbeszedési munkát igényel.

2
1.1. Gépjárműadó
A gépjármű-adóztatást a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó és
Nyilvántartó Hivatala által havonta szolgáltatott adatok alapján történik. 2008. január 01-től a törvényi
változás a súlyos mozgáskorlátozottság miatti mentességek körének bővítését eredményezte,
adómentességben részesül a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő is.
2008. július 31-i állapotnak megfelelően 1270 fő adóalany 1896 db gépjármű után fizet adót. Az
alapadó 33.667 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 29.988 eFt a fizetési kötelezettség. A
súlyos mozgáskorlátozottságra adható mentességet 48 fő tudta igénybe venni (2007-ben 46 fő volt).
Gépjármű nyilvántartás 2008. július 31-i állapotnak megfelelően:
1.1. Gépjárműadó
A gépjármű-adóztatást a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó és
Nyilvántartó Hivatala által havonta szolgáltatott adatok alapján történik. 2008. január 01-től a törvényi
változás a súlyos mozgáskorlátozott miatti mentességek körének bővítését eredményezte,
adómentességben részesül a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő is.
2008. július 31-i állapotnak megfelelően 1270 fő adóalany 1896 db gépjármű után fizet adót. Az
alapadó 33.667 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 29.988 eFt a fizetési kötelezettség. A
súlyos mozgáskorlátozottságra adható mentességet 48 fő tudta igénybe venni (2007-ben 46 fő volt).
Gépjármű nyilvántartás 2008. július 31-i állapotnak megfelelően:

2008
Gépjármű fajta
Darab
Személygépjármű
Autóbusz

1 359

Kedvezmény
Alapadó
össz.
14 929 820
0

Mentesség
össz.
1 023 780

13 651 880

Éves adó

4

164 400

6 720

79 200

78 480

169

9 013 200

431 760

437 520

8 143 920

9

907 200

85 320

0

821 880

94

1 042 460

0

2 800

1 037 860

4

26 400

0

0

26 400

Pótkocsi

178

7 226 400

0

808 800

5 870 400

Utánfutó

79

357 600

0

0

357 600

1 896

33 667 480

523 800

2 352 100

29 988 420

Tehergépkocsi
Vontató
Motorkerékpár
Lakókocsi

Összesen

2007. évről 2008-ra a gépjárművek száma 58-al emelkedett, ami az éves előírás összegénél 2.787 eFt
növekedést eredményezett.
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A gépjárműadó hátralék behajtása érdekében az egy éven túli gépjárműadó tartozások esetén
kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Ezen intézkedések során nagyban
megnehezíti munkánkat, hogy egyrészt már nem a hátralékos adózók a tulajdonosai az érintett
gépjárműveknek, másrészt számos gépjármű forgalomból való kivonása már 2007-ben megtörtént. A
bankszámlaszámok terhére benyújtott inkasszókat a pénzintézetek fedezethiány miatt teljesíteni nem
tudták. A vállalkozók körét is érinti a likviditási nehézség, adófizetési kötelezettségeiket határidőben
nem tudják teljesíteni, ezen adónemből fizetési halasztást 7 adózó kért 4.130 e Ft összegre.
1.2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó
adómaximum 2008. január 01-től 14.443,5 Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az adó mértéke 2008.
január 01. napjától ingatlanonként évente 7.000,-Ft, üresen álló lakás és beépítetlen telek tulajdonosát
50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg.
Az idei évben 2.633 db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk 15.166 eFt, kommunális beruházás
miatt 345 ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó megfizetése alól, ami 2.415
eFt adott kedvezményt jelent. A bevallások alapján 162 ingatlant nem laknak életvitelszerűen,
valamint 81 db beépítetlen telek van, ezért csak az adó 50 %-át fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai,
ami 851 eFt adott kedvezményt jelent.
A mai napig 190 db egyösszegű szennyvíz beruházás megállapodást jött létre (4 db közületi, 186 db
lakossági megállapodás), 6 db visszakérés történt, így jelenleg 184 db élő szerződés van 16.749 eFt,Ft összeggel. 175 fő kért kommunális adómentességet, 5 fő közműfejlesztési hozzájárulás 25 %-os
mértékű támogatás igénylését választotta.

2008. évi adatok

2009. évre várható adatok

Megnevezés
Ingatlanok száma
(db)
Építmény
Telek
Adótárgyak összesen
Kommunális beruházás
mentes ingatlan:
Nem életvitelszerűen
lakott (50 %-os kedv.)
Éves adókivetés

Évi adóösszeg
(7.000,- Ft/év) eFt

Ingatlanok száma
(db)

Évi adóösszeg
(7.000,-Ft/év) eFt

2 552

17 864

2 560

17 920

81

284

81

284

2 633

18 148

2 641

18 204

345

2 415

240

1 680

162

567

170

595

15 166

Ezen adónem hátralékának csökkentése érdekében 100 db fizetési letiltást bocsátottunk ki 1.847.455,Ft adótartozásra, melyből 837.269,- Ft bevétel folyt be. A 100 db letiltás foganatosítása során 49
eljárás eredménytelenül zárult, mert adózók bejelentett munkahellyel nem rendelkeztek, a kapott
ellátás letiltás alá nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen nem volt található. Azoknál a
munkahellyel nem rendelkező adózóknál, akik valamilyen Önkormányzat által folyósított ellátásban
részesülnek nyilatkozatuk alapján tartozásuk levonásra kerül, amivel havonta 35.000,- Ft-tal csökken a
hátralék összege.
A rendelet módosítását nem javasoljuk.

15 929
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1.3. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet:
2007. évről 381 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2007. évre számolt iparűzési adó
összege 44.841 eFt.
Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2007. évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg
az adóalanyok tevékenysége szerint:

Tevékenységi kör
megnevezése
Mez őgazdasági vállalkozók

Adóalanyok száma

2007. évi adóalap összege
(eFt)

2007. évi iparűzési adó
fizetési kötelezettség (eFt)

24

290 330

5 807

128

173 332

3 467

Ipar

20

290 323

5 806

Kereskedelem

65

352 844

7 057

Őstermelők

Vendéglátás

17

103 334

2 067

Szolgáltatás

127

1 031 889

20 637

Összesen

381

2 242 052

44 841

Az iparűzési adóalanyok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel azonos, az adóalap növekvő
tendenciát mutat. 24 fő vállalkozást szólítottunk fel bejelentkezési, illetve bevallási kötelezettségének
teljesítésére. Az Apeh-tól megkért Fegyvernek illetékességi területén tevékenységet végző
gazdálkodók, egyéni vállalkozások, őstermelők adatainak nyilvántartásunkkal történő egyeztetése
folyamatban van.
2007-ben ellenőriztük a 2006-os adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások valódiságát
utóellenőrzés formájában, a vizsgálat 30 adózóra terjedt ki. Az adózók ellenőrzése 2008-ban is
folytatódik, az elkészült ellenőrzési program alapján 36 adózó ellenőrzésére kerül sor.
A hátralék behajtása érdekében azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be az adózók
bankszámlaszámainak terhére, melyből 263 eFt adóbevétel folyt be. E végrehajtási eljárások során
sajnálatos módon a pénzintézetek a megbízásokat fedezethiány miatt nem tudják teljesíteni.
Az iparűzési adó fizetési halasztását 7 adózó kérte, 9.851 eFt összegre.
A jelenlegi 2%-ban megállapított adómérték a törvényben meghatározott maximális adómértékkel
azonos, a rendelet módosítására ezért nem teszünk javaslatot.
2.) Vállalkozók támogatása
A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) helyi rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos
statisztikai állományi létszám alapján 3.000,- Ft/fő/év az alábbi összegű támogatások kerültek
kiutalásra:
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Időszak

Összeg (Ft)

2007
2006
2005
2004

753 000
767 700
1 068 000
546 000

Foglalkoztatottak
száma (fő)
251
256
356
182

Vállalkozások
száma (db)
62
58
91
43

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

3. Járulékszerű bevételek
3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) számú önkormányzati rendelet
2008. évben lakosaink összesen 5214,5522 ha külterületi föld után fizetnek mezőőri járulékot és
5184,9163 ha után állapítottunk meg a földhasználóknak közcélú érdekeltségi hozzájárulást. A terület
nagysága a tavalyi évhez képest mezőőri járulék esetén 202,5912 hektárral, a közcélú érdekeltségi
hozzájárulás esetén 207,6734 hektárral nőtt. Mezőőri járulékot 268 fő földhasználó, míg közcélú
érdekeltségi hozzájárulást 201 fő fizet. A területbeli illetve fizetésre kötelezettek számának eltérését az
okozza, hogy a közcélú érdekeltségi hozzájárulást 1 hektár alatti terület esetén nem kell megfizetni a
földhasználóknak.
A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1-től,
illetve 2006. január 01-től) Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó, gyümölcsös
területekre 350,-Ft/év, gyep területre 100,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös
esetén 700,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 100,- Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú után nem
kell járulékot fizetni.
Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulék fizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési
áganként:

Megnevezés

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

Mezőőri
járulék

2008. évi
előírás
(eFt)

268
5214,5522
4759,4760
72,5876
382,4886
-----

3.421

A rendelet módosítását nem javasoljuk.
3.2. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 25/1999. (III.25.) számú határozat
2008. január 01-től a hozzájárulás mértéke szántó, kert, szőlő, gyümölcsös esetén 700,- Ft/ha/év, rét,
legelő, gyep esetén 300,- Ft/ha/év. Az alábbi tábla tartalmazza a közcélú érdekeltségi hozzájárulás
fizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési áganként:
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Megnevezés

Közcélú érd.
hj.

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

201
5184,9163
4730,2240
72,2037
382,4886
-----

2008. évi
előírás
(eFt)

3.477

A határozat módosítását nem javasoljuk.

4.) Ár- és díjtételek:
4.1. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó
szabályokról, Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének - többször módosított – 9/1999.(V.6.)
számú rendelete szól.
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 20 db helyiségbérlemény van, melyből 12 db bérbe van adva,
8 db pedig üresen áll. 2008. évben a helyiségek bérleti díjából várható bevétel 4.694 eFt.
2006. évben ezen helyiségekre 469 eFt volt a ráfordításunk, ugyanakkor 2007. évben már felújításra
3.820 eFt-ot (Rendőrség) költöttünk 2008-ban
A helyiség bérleti díjak a helyiség bérleti szerződésekben foglaltak alapján, évente az év végén
érvényben lévő jegybanki alapkamat 50 %-ával emelkednek. A 2007. év végi jegybanki alapkamat:
7,5 %.
A rendelet módosítása nem indokolt.
4.2. Lakások bérletére, valamint elidegenítésére szóló rendelet(30/2006.(XII.16.)
A rendeletben a lakbér bérleti díj emelésére dolgoztunk ki módosító javaslatot, amit az alábbiakkal
indokolunk:
A lakbér mértéke évenként az alábbiak szerint alakult:
megnevezés

2006. I. 1-től
Ft/m2

2007. I. 1-től
Ft/m2

2008. I. 1-től*
Ft/m2 + ÁFA

2009.I. 1-től*
Ft/m2 + ÁFA

összkomfortos
192.- 202.175.- (Áfával 210,-) 182.- (Áfával 218,-)
komfortos
170.180.158.- (Áfával 190,-) 164.- (Áfával 197,-)
félkomfortos
144.156.142.- (Áfával 170,-) 148.- (Áfával 178,-)
komfort nélkül 100.110.100.- (Áfával 120,-) 104.- (Áfával 125,-)
szükséglakás
61.66.67.- (Áfával 80,-)
70.- (Áfával 84,-)
(* Megjegyzés: 2008-tól érvényes ÁFA változás miatt csökkent az önkormányzati bevétel)
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 27 db bérlakás van, melyből 19 db komfortos, átlagosan 65
m2 alapterülettel; 5 db komfort nélküli, átlagosan 55 m2 alapterülettel rendelkezik, valamint 3 db
szükséglakás 47 m2 átlagos alapterülettel rendelkezik. 2008. évben ezen lakások lakbéréből várható
bevétel 2.679 eFt.
2007. évben ezen lakások kisebb karbantartási munkálataira (üvegezés, gázkészülék javítása) 100 eFt
lett fordítva, ugyanakkor 2008. évben már karbantartásra 270 eFt-ot, felújításra 4.600 eFt-ot (Dózsa
György út 6. tetőcsere) használtunk fel. Mivel várhatóan 2009-ben is ezen költségek hasonló
nagyságrendet fognak képviselni, illetve nőni fognak amiatt, hogy az elöregedett ingatlanokra egyre
többet kell költeni.
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Javaslom 2009-ben a lakbérek - komfortfokozattól függetlenül - 4 %-kal történő megemelését. Az
emelés mellett szól, hogy az ebből származó 107 eFt többletbevételt a lakások felújítására,
karbantartására, állagának megóvására lehetne fordítani.
Fentieken kívül a rendelet 2. §. (2) bek. b.) pontja (Lakásigénylés alapján önkormányzati lakást kaphat
szociális jelleggel az, aki határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkezéséig, a legalább 5 éve
állandó lakosként bejelentkezett) korábbi rendelet módosításkor (38/2007.(XII.27.) hatályon kívül lett
helyezve, de ez a rendelet szövegén nem lett végigvezetve, és így a 2. §. (11) bek. 1/c. pont
(„határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkezéséig kért lakás esetén az 5 éve állandó
lakosként való bejelentkezést”) nem került törlésre, amire most teszünk javaslatot.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
……………/2008.(………….)
rendelet-tervezete
a lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó – módosított – 30/1996. (XII. 16.) sz.
rendelet módosításáról
1. §. A rendelet 2. §. (11) bek. c.) pontja hatályát veszti.
2. §. A rendelet 12. §. (1) bek. hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„(1) A havi lakbér mértéke az alábbi:
- összkomfortos lakás esetén
182.- Ft/m2 + ÁFA
- komfortos lakás esetén
164.- Ft/m2 + ÁFA
- félkomfortos lakás esetén
148.- Ft/m2 + ÁFA
- komfort nélküli lakás esetén
104.- Ft/m2 + ÁFA
- szükséglakás esetén
70.- Ft/m2 + ÁFA”
3. §. E rendelet 2008. október 1-én lép hatályba, a 2. §. rendelkezését 2009. január 1-től kell
alkalmazni.

4.3. Szilárd hulladékgazdálkodás (10/2003. (III. önk.rend.)
 A hulladékszállítás díja 2005. július 1-től 2,54 Ft/literben lett megállapítva. Ebből a díjból
a Képviselő Testület folyamatosan csökkenő mértékű díjkedvezményt adott. 2008. július
1-től a zsákos szemétszállításnál a kedvezmény megszűnt, a gyűjtőedényzetnél 0,34
Ft/liter kedvezmény van adva. Ez alapján a díj az alábbiak szerint alakul:

Sorszám
1.
2.
2.

Gyűjtőedényzet mérete
120 lit. tartály
240 lit. tartály
1100 lit. tartály

Egys. Díjtétel Ft/hét
264.528.2 420.-



A 0,34 Ft/liter kedvezmény biztosítása1 db 120 L-es
szolgáltatást igénybevevő lakos éves terhe 14.248,- Ft
miatt a működési költségek növekedtek, ill. a Kétpói
hulladék elhelyezési díja is évente emelkedik (jelenleg
kedvezmény felülvizsgálata indokolt.



2009. július 1-től javasoljuk 0,2 Ft/literre (1 db 120 L-es tartály esetén 24,- Ft)
csökkenteni a kedvezményt, ami a díjtételt is befolyásolja és a módosított díjakat az
alábbi rendelet tervezet tartalmazza. A kedvezmény-csökkentéssel a szolgáltatást
igénybevevő lakos éves terhe 15.132 Ft + ÁFA. Ez éves szinten 884,- Ft + Áfa, havi
szinten pedig 74,- Ft + ÁFA többletet jelent ingatlanonként. A várható többletbevétel
1 100 000,- Ft + ÁFA körül alakul, olyan megbontásban, hogy az első, emelkedett díjat
tartalmazó számlák 2009. októberében készülnek el. Így 2009-ben egy negyedév jelent
emelkedett árat, mivel a fennmaradó 3 negyedév már 2010-ben kerül kiszámlázásra.



Közületek esetében igény merült fel a heti kétszeri szállításra a nagy mennyiségű hulladék
miatt. Ebben az esetben a legmegfelelőbb szállítási napok a kedd és a péntek, mivel a
közületek ezt igénylik és a szolgáltató részéről, ezeken a napokon kisebb a szállítandó
kommunális hulladék mennyisége. Javasoljuk elfogadni - a rendelet kihirdetése
napjától - a heti kétszeri szállítást.

tartály esetén 41,- Ft. Ez utóbbi
+ Áfa. A kétpói telep beindulása
Regionális Hulladéklerakó Telep
6.202,- Ft + ÁFA/tonna) és így a
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
…………./2008.(……..) rendelet-tervezete
a szilárd hulladék gazdálkodásról szóló 9/2005.(III.1.) ,6/2005.(IV.29.) , 21/2005.(VI.2.),
25/2005.(IX.30.), 53/2005.(XII.1.) sz. rendelettel módosított 10/2003. (III.6.) számú rendelet
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
23. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 6. §. kiegészül alábbi (5) bekezdéssel:
„(5) A közületek részére igény esetén a közszolgáltató heti két alkalommal biztosítja a
kommunális hulladék elszállítását, a rendelet 10. § szerinti szerződéskötési kötelezettség
betartásával. A hulladék átadás időpontja: minden hét keddi napon reggel 7,30 óráig és
minden hét pénteki napon reggel 7,30 óráig.”
2. §. A rendelet 8.§(2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
„… a rendelet 6. § (3) és (5) bekezdés szerinti…”
3. §. A rendelet 1. sz. melléklet I. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„I. Települési szilárd hulladék közszolgáltatás díja 2009. július 01-től tartály esetén 2,34
Ft/liter, zsák esetén 2,54 Ft/liter. A tartály díja 0,2 Ft/liter összegű kedvezményt tartalmaz.
Sorszám
1.
2.
2.

Gyűjtőedényzet mérete
120 lit. tartály
240 lit. tartály
1100 lit. tartály

Egys. Díjtétel Ft/hét
281.562.2 574.-

4. §. Ez a rendelet 2008. október 1-én lép hatályba, de az 1. sz. melléklet módosítását 2009.
július 1-től kell alkalmazni.

4.4. A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet módosítása
a.) A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt a 17/2008.(V.30.) önk.rendelettel szemben.
E törvényességi észrevételről a képviselőtestület elé önálló előterjesztés készült. Az ott leírtak alapján
a rendelet nem törvénysértő, a kifogásolt szakasz módosítása nem szükséges.
Ahhoz azonban, hogy egyértelmű legyen a rendelet szövege, az alábbi módosítást terjesztjük a
képviselőtestület elé:
Az egységes szerkezetű rendelet 9. §. (3) bek.:
- jelenlegi szövege: „A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozói
szerződést köthet. Ez esetben a szolgáltatási díj összege 506.- Ft/m3+ÁFA.”
- módosításra tervezett szöveg: „A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató
vállalkozói szerződést köthet. Ez esetben a vállalkozó részére a közszolgáltató által
fizetendő szolgáltatási díj összege 506.- Ft/m3+ÁFA.”

b.) A Tisztelt Képviselőtestület a folyékony hulladék ártalmatlanítási díját 15/2007. (IX.28.) számú
önkormányzati rendelettel 2008. január 1-től 300.- Ft/m3+ÁFA összegben állapította meg. A
Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási díjból 80.- Ft/m3
+ÁFA kedvezményt biztosít. A 17/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel a szolgáltatási díj
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összegét 2008. április 1-től 506.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg. Díjmódosításra most nem
teszünk javaslatot.
A 9. §, (3) bek. módosítására az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……………../2008.(………….)
rendelet-tervezete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet - 18/2006.(V.2.),
21/2006.(VI.1.), 15/2007.(IX.28.), 17/2008.(V.30.) rendelettel módosított – módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.
§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 9. §. (3) bek. hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozói szerződést köthet.
Ez esetben a vállalkozó részére a közszolgáltató által fizetendő szolgáltatási díj összege
506.- Ft/m3+ÁFA.”
2. §. E rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.

4.5. A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosítása
A Tisztelt Képviselőtestület a vízdíjat 16/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelettel 2008. január
1-től 180.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg. A vízdíj emelés egyik célja volt, hogy a működési
költségeken felül az amortizációs költségekre is fedezetet nyújtson a vízmű bevétele, melynek
pénzmaradványban kell megjelennie. (A 11.- Ft/m3 elkülönítendő tartalékot meghatározó határozat
száma 131/2003. (IX.29)
2008. I. félévében a kitermelt víz mennyisége 140.254 m3 volt, melyből 83.854 m3 vizet
értékesítettünk a lakosság részére, míg 14.073 m3-t a közületek részére, így az 1. féléves értékesítés
összesen 97.927 m3.
A vízszolgáltatás működési költsége 22.595 eFt, így 230,73 Ft költség jutott 1 m3 értékesített vízre, az
amortizációt figyelembe véve 248,65 Ft a víz önköltsége.
Jelenleg 191.- Ft/m3+ÁFA vízdíjat (+11.- Ft, 6,1% emelés) javaslunk, mely 4 tagú család esetében
162.- Ft/hó többletköltséget jelent. Mielőbbi cél a vízdíj 200.- Ft/m3+ÁFA fölötti összegre történő
emelése, mivel a költségek rohamosan emelkednek. Az emelt vízdíj éves szinten nettó 2.464 eFt-tal
emeli a vízmű bevételét.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
............../2008. (IX.25.) rendelet-tervezete
A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 1.sz. melléklet 1. pontjában a vízdíj összege az alábbira módosul:

„191.- Ft/m3 + ÁFA”
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2.§.

E rendelet 2008. október 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell
alkalmazni.

4.6. Közterület használat engedélyezése
A rendelet 2. §. (2) bek. szerint helyszínen kiadott engedély szükséges: a rendelet mellékletének 1/a,
1/b, 1/c, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. pontjaiban meghatározott esetekben.
A rendelet 1 sz. mellékletének módosítása nem követte a 2. §. (2) bek. módosítását, ugyanis a
mellékletben a megnevezések számozása módosult.
Ezért módosító javaslatunk: „Helyszínen kiadott engedély szükséges a rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott esetekben, a 6.pont kivételével.”
A 13. §. g.) pontja (Nem kell közterület használati díjat fizetni: g.) a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzati intézmények rendezvényei, pl. Falunap, Majális) 2005-ben hatályon kívül lett
helyezve;
ugyanakkor a vállalkozási célra közterület igénybevételéről szóló 2. sz. melléklet 4.) pontja (A
rendelet 13. §. g.) pontjában meghatározott esetekben az Ifjúsági Park lejáró útjától jobbra-balra 4 m
széles sávban és a Sportpálya előtti út és a pálya kerítése közötti terület) nem lett módosítva, így azt
most javasoljuk megtenni.
A rendeletben szereplő díjtételek mértéke 2007. évben emelésre kerültek, az újabb emelés nem
indokolt.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
…………/2008.(…………..)
rendelet-tervezete
a közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A 2. §. (2) bek. hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) Helyszínen kiadott engedély szükséges a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
esetekben, a 6.pont kivételével.”
2. §. A rendelet 2. sz. melléklet 4.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
(A rendelet 3. §. szerinti vállalkozási célra közterületet igénybe venni az alábbi helyen lehet)
„4.) A Polgármesteri Hivatal és az önálló intézmények (társult intézmények) rendezvényei
esetén (pl. Falunap, Majális, Gulyásfesztivál) az Ifjúsági Park lejáró útjától jobbra-balra 4 m
széles sávban és a Sportpálya előtti út és a pálya kerítése közötti terület.”
3. §. Ez a rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.

4.7. Nyersanyagnorma – külön előterjesztésben

4.8.Vásárok tartásáról szóló (30/1995. (XI.25.) sz. önk. rendelet

12

A rendelet módosítását nem javasoljuk. A helypénz díjak a környező településekhez viszonyítva
magasak, az emelés ezért nem indokolt.

4.9. Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló
6/2003. (III.5.) sz. önk. rendelet
A Képviselőtestület az augusztus havi ülésén a módosította a rendeletet. A módosítás a síremlékek
építésügyi feltételeit érintette és azt az érvényes jogszabályoknak megfelelően szabályozta. A rendelet
2. számú mellékletében szereplő díjtételek 2008. január 01. napjával léptek hatályba, ezért ezek
emelését nem javasoljuk.

KÖLTSÉGVETÉST BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK
1.) Civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2003. (II. 6.) önk. rend. 2008-ban többször módosult, a
rendelet további módosítására nem teszünk javaslatot.
A 2008. évi költségvetésben 400.000 Ft állt rendelkezésre a civil szervezetek támogatására, mely teljes
egészében kiosztásra került. 2007-ben a pályázatot 5, 2008-ban 6 civil szervezet igényelt támogatást
melynek összege 573.000 Ft volt, meghaladta a rendelkezésre álló keretet.
2.) A közművelődésről szóló 17/1999.(VII. 1.) önk. rend. Jelenlegi módosítását forrás hiányában nem
javasoljuk. Az éves költségvetés 1.000.000 Ft lett elkülönítve a a közművelődési alapra, mely teljes
összegben felhasználásra került. 4 pályázat érkezett, 1.319.000 Ft támogatási igénnyel,melyeket nem
tudtunk teljes mértékben fedezni.

3.) Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993. (IV. 2.) sz. önk. rend. 2002-ben módosítva.
Újabb módosítását nem javaslom.

4.) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, a FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”, és a
FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és
adományozásáról szóló 24/1992.(VIII.27.) sz. önk. rend. 2006-ban lett módosítva. Jelenleg
módosítását nem javasoljuk.

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOKBÓL ADÓDÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSOK

1.) A helyi közoktatási feladatokról és önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények
működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000.(II. 24.) sz. önk. rend.
Az intézménytársulással egyidejűleg a rendelet 2008-ban módosítva lett, újabb módosítást nem
javaslok.
2.) A helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) sz. önk. rend. Módosítása nem indokolt.
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EGYÉB RENDELET MÓDOSÍTÁSOK
1.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
A lakossági bejelentések alapján a biztonságos közlekedési, valamint víz- és földvédelmi feltételek
megteremtésének érdekében a rendelet módosítása szükséges az alábbiak szerint:
a) Az önkormányzati rendelet 3. §. szerint „az ingatlan előtti közterületen haszonnövények nem
termeszthetők (pl.: burgonya, répa, napraforgó, stb.), cserje, virág a HÉSZ 10. §. (17)
bekezdésének betartása mellett úgy ültethető, hogy az a gyalogos és a közúti közlekedést ne
zavarja, ne akadályozza.” Javasoljuk a 3. §. átfogalmazását, kibővítését a jelenlegi szabályon
túl az alábbiak szerint:
Javasoljuk előírni, hogy az ingatlan használója köteles legyen:
 az ingatlan és a közút közötti részen a fák, bokrok, élő sövények nyesését, ápolását
rendszeresen elvégezni.
 a bokor és az élő sövény nyesését, ápolását rendszeresen elvégezni úgy, hogy az egy
méternél magasabb ne legyen, a fa pedig az elektromos, illetve hírközlési
légvezetékhez ne érhessen.
 gondoskodni arról, a növényzet semmilyen módon ne akadályozza a csatlakozó
útszakasz beláthatóságát.
 a balesetmentes közlekedést veszélyeztető növények, benyúló ágak és bokrok
megfelelő nyesését elvégezni.
 a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról gondoskodni.
 az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezetésére szolgáló árkokat kizárólag füvesíteni
lehessen, árkokba cserjék, fák ne legyenek ültethetők, annak karbantartását az ingatlan
használója legyen köteles elvégezni.
b) A Rendelet 4. § (1) bekezdése előírja, hogy „közterületet bármilyen módon beszennyezni,
környezetre ártalmas anyagot elszórni, kiönteni, eldobni, tilos.” Módosító javaslatunk:
egészüljön ki a szabály a tárolás tilalmával is.
c) A Rendelet 5. § (1) bekezdése előírja, hogy „tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek
szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot,
vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, felszíni
vízbe, felszín alatti vízbe, illetve talajba juttatni.” Módosító javaslatunk: kiegészíteni az ásott
kútba és szigetelés nélküli műtárgyakba történő szennyvíz elvezetésének tilalmával.
d) Rendelet 5. § (6) bekezdése előírja, hogy „külterületen az ingatlan tulajdonosa/használója
köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz trágya, hígtrágya, egyéb hulladék ártalommentes
tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról illetve hasznosításáról.” Módosító javaslatunk:
A szabályt a belterületre is kiterjeszteni, valamint kötelezést előírni a hulladék vízzáróan
szigetelt, vagy vízzáró szerkezettel kialakított tárolóban történő elhelyezésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2008.(………) rendelet-tervezete
a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 10. §. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában, a 48. §. (3)
bekezdés b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési
környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése, a természeti táj megőrzése érdekében a
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köztisztaság fenntartása, a vízminőség és levegőtisztaság védelme, a zaj elleni védelem, a gondozott
zöldterületek kezelése céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A Rendelet 3. §-a 3.§. (1) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
„(2) Az ingatlan használója köteles:
a) az ingatlan és a közút közötti részen a fák, bokrok, élő sövények nyesését, ápolását
rendszeresen elvégezni.
b) a bokor és az élő sövény nyesését, ápolását rendszeresen elvégezni úgy, hogy az egy méternél
magasabb ne legyen, a fa pedig az elektromos, illetve hírközlési légvezetékhez ne érhessen.
c) gondoskodni arról, a növényzet semmilyen módon ne akadályozza a csatlakozó útszakasz
beláthatóságát.
d) a balesetmentes közlekedést veszélyeztető növények, benyúló ágak és bokrok megfelelő
nyesését elvégezni.
e) a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról gondoskodni.
f) az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezetésére szolgáló árkokat kizárólag füvesíteni lehessen,
árkokba cserjék, fák ne legyenek ültethetők, annak karbantartását az ingatlan használója
legyen köteles elvégezni.”
2. §. A Rendelet 4. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Közterületet bármilyen módon beszennyezni, környezetre ártalmas anyagot elszórni,
kiönteni, eldobni, tárolni tilos.”
3. §. (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező
anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű illetve zárt
csapadékvíz-elvezető csatornába, felszíni vízbe, felszín alatti vízbe, ásott kútba, szigetelés
nélküli műtárgyakba illetve talajba juttatni.”

4. §. (2) A Rendelet 5. § (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6)Külterületen és belterületen az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni a
keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya, egyéb hulladék vízzáróan szigetelt, vagy vízzáró
szerkezettel kialakított tárolóban történő elhelyezéséről, kijelölt telepre történő szállításáról
illetve hasznosításáról.”
5.§. E rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.

2.) A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994./V.27./ rendelet
A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet módosítása nem szükséges, így
azt nem javasoljuk módosítani.

3.) Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről 21/2004.(V.28.) önkormányzati
rendelet
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A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet módosítása nem szükséges, így
azt nem javasoljuk módosítani.
Emlékeztetjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a korábban jogszerűen kialakított, de jelenlegi
rendelettel ellentétes állatlétszámot illetve az állattartási melléképítményeket (trágya- és trágyalé
tárolókat), valamint azok védőtávolságait, e rendelet és 2. számú melléklete alapján 2009. augusztus
31-ig kell kialakítani.

4.) Foglalkoztatást elősegítő támogatás (15/1995.(IV.28.) – A rendelet módosítása nem szükséges.
5.) Képviselők tiszteletdíjáról (5/1995.(II.1.) – A rendelet módosítása nem szükséges.

6.) Köztisztviselők kedvezményeiről és egyéb juttatásairól (11/1996.(V.6.)
A rendelet 3. §. (1) bekezdésének jelenlegi szabálya szerint a köztisztviselő részére 5.000.- Ft
egyösszegű eseti segély adható, amennyiben a háztartásában az egy főr eső jövedelem nem haladja
meg a mindenkori köztisztviselői illetményalap 0,5-szeresét, egyedülálló esetén a 0,75-szeresét.
Tekintettel, hogy a rendeletalkotás óta tíz év telt el, az 5.000.- Ft-ot 10.000.- Ft-ra javasoljuk emelni
azzal, hogy az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori köztisztviselői
illetményalapot. Tájékoztatjuk a Tisztelt Testületet, hogy egyetlen esetben sem volt ilyen kifizetés.
A 4. §. (3) bek. jelenlegi szövege: „Az illetményelőleg kamatmentes, összegét a felvételt követő egy
éven belül kell visszafizetni.” Az SZJA törvényre figyelemmel az egy évet hat hónapra javasoljuk
módosítani, mivel ha nem 6 hónapra szól az illetményelőleg, akkor kamatkedvezményből származó
jövedelemnek minősül és 44 % adót kell fizetni.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
……………./2008.(…………..)
rendelet-tervezete
a köztisztviselők kedvezményeiről és egyéb juttatásairól szóló 11/1999.(V.6.) rendelet
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A 3. §. (1) bek. hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a nyugdíjas köztisztviselőt (ide értve a
Nagyközségi Tanácstól közvetlenül nyugdíjba vonuló szakigazgatási szerv volt dolgozóját is)
10.000.- Ft egyösszegű eseti segélyben részesíti, amennyiben a köztisztviselő háztartásában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori köztisztviselői illetménytalapot.”
2. §. A 4. §. (3) bekezdésében az „…egy éven belül…” szöveg „…6 hónapon belül” szövegre
módosul.
3. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

7.) Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzat – külön előterjesztésben
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8.) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról (3/2006.(II.1.önk.rend.) szóló rendelet módosítása nem
indokolt.
9.) Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló rendelet módosítása nem indokolt.
10.) Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint a házszámozásról
(25/1992./VIII. 27/ sz.) szóló rendelet módosítása nem indokolt.

11.) Szociális ellátásokról (7/1996.(IV.5.) – külön előterjesztésben

12.) Lakáscélú támogatások (10/2001.(III.30.)
A fiatal házasok lakáshoz jutását szolgáló kamatmentes támogatás 2006. január 1-től alapszerűen
működik. Lakásépítéshez 300 eFt, vásárláshoz 340 eFt (max. a vételi ár 35 %-a), bővítéshez 150 eFt
kerül kifizetésre a jogosultsági feltételek fennállása esetén. 2006-ban 3,2 millió Ft, 2007-ben 4
millió Ft, 2008-ban 4 millió Ft a felhasználható keret. A támogatás összegét nem javasoljuk
módosítani.
A rendelet 3. § (1) bekezdése a támogatás feltételeként előírja, hogy a házaspár legalább egyik tagja
20 éven belül 10 év állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Fegyverneken és életvitelszerűen
az utolsó 5 évben itt is éljen, kivéve aki egyetemi, főiskolai tanulmányai folytatása vagy
sorkatonai szolgálat miatt átmenetileg nem élt, él Fegyverneken. A bekezdést törölni javasoljuk,
mivel a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 20 cikk (1) bekezdése alapján a
tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatás igénybevételére ne vonatkozzanak megkülönböztető
előírások állampolgárság, vagy lakóhely alapján. (1. § (1))
A rendelet 3. § (7) bekezdése szabályozza a támogatás megállapításához szükséges jövedelmi
határt. Tekintettel arra, hogy a jogosultság megállapításához kérelmezőknek nyilatkozniuk kell
jövedelmi helyzetükről, javasoljuk a bekezdés kiegészítését a mellékletben meghatározott
jövedelemnyilatkozat alkalmazására. (1. § (2))
A rendelet 6. § (4) b.) pontja szerint amennyiben a 10 év állandó bejelentett lakóhely és az utolsó
5 évben életvitelszerűen való itt élés hiányzik, egyedi elbírálással a képviselőtestület dönt a
kölcsönről. Javasoljuk a b.) pont törlését a fent hivatkozott irányelv alapján, mivel az előírt itt élés
időtartama is törlésre került. (2. §)
Javasoljuk a rendelet 8. § (5) bekezdésének törlését is, mely az életvitelszerűen történő
településen élés vizsgálatát szabályozza. A rendelet 3. § (1) bekezdésének törlésével a szabályozás
továbbra nem indokolt. (3. §)
A rendelet 1. sz. melléklete a kérelem, melyben 1./ és 3./ pontjában szereplő utóbbi 20 év
részletes lakcím adatai, valamint a 13./ pont utolsó mondatát, melyben az elmúlt öt év lakcím
adatai szerepelnek, törölni javasoljuk a törlésre javasolt bekezdésekre tekintettel.
A rendelet 2/1. sz. melléklete a lakóház vásárlásához a lakáscélú támogatásról és annak
feltételeiről szóló szerződés. A szerződés 5./ pontjának első és harmadik bekezdését törölni
javasoljuk, mely bekezdés nem lakás vásárlásra vonatkozóan, hanem lakás építés esetére ír elő
kötelezettséget. Lakás építés esetén a 2/2. sz. melléklet szerinti szerződés kerül megkötésre.
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Fegyvernek ÖnkormányzatKépviselőtestület
/2008. (…….) rendelet-tervezete
a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001. (III.30.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 16. §-a és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (L31.) Kormányrendelet 23. §
(2) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és
a (3) paragrafus kiegészül kiegészül az alábbi (8)
bekezdéssel:
„(8) A lakáscélú támogatás igénylésekor a rendelet 3. sz. mellékletét képező
jövedelemnyilatkozatot kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a hatályos szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (2) bekezdése szerinti
időszakra vonatkozó jövedelemigazolásokat.”

2. § A rendelet 6. § (4) bekezdés b.) pontja hatályát veszti.
3. § A rendelet 8. § (5) bekezdését hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Tisztelt Képviselőtestület!
A rendeletek felülvizsgálatáról készült anyagot megvitatni és a javasolt módosításokat elfogadni
szíveskedjenek.
Fegyvernek, 2008. szeptember 17.

Huber Ferenc
polgármester

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. T/Fax: 56/481-015.
E-mail: ovoda@fegyvernek.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRŐL
A Képviselőtestület a 157/2007.(VI.29.) sz.önkormányzati határozatával döntött a bölcsőde
2008. január 1.-vel történő beindításáról.
A 161/2007. (VI.29.) sz. önk.hat. az Alapító Okirat módosításával a bölcsődét a
TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE telephelyeként hagyta
jóvá, 1 bölcsődei csoporttal és 12 fő maximálisan felvehető gyermeklétszámmal.
Az előírt szakhatósági engedélyek alapján (ANTSZ, Tűzoltóság, Építésügyi Hatóság,
Bölcsődék Módszertani Intézete) 2007. december 20-án Törökszentmiklós város jegyzője
kiadta a tanúsítványt a Bölcsőde engedélyezett működéséről.
1. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI ELLÁTÓ RENDSZERBEN
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás részeként
napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő gyermekek számára.
Legfontosabb feladata, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a
HÁROM ÉVEN ALULI GYERMEKEK gondozásáról és neveléséről, és elősegítse testiszellemi fejlődésüket.
A bölcsőde vállalhatja 6 éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztését, gondozását,
fejlesztő felkészítését is.
A gyermekek 20 hetes kortól fogadhatók a bölcsődébe és legkésőbb annak az évnek a
december 31-ig lehetnek a bölcsődébe, amelyben a 3. életévüket betöltik, fogyatékos
gyermek esetében amikor az 5. életévüket betöltik.
1989- napjainkig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiadványa alapján a bölcsődék
száma országosan felére csökkent. Ennek okai elsősorban a magas működési költség, illetve
nagyfokú munkanélküliség volt, valamint a szociális ellátások lényeges változásai.
Az Uniós előírások szerint 2010-re a korosztály 30%-ának elhelyezését biztosítani kell.
Jelenleg a 3 éven aluli gyermekek 8 százaléka számára van bölcsődei férőhely.
Fegyverneken az elmúlt 1-2 évben jelent meg számot tevő igény a bölcsődei elhelyezés
iránt. Egyre több szülő keresi az elhelyezkedés lehetőségét a gyermek 2 éves kora után
(Gyed-Gyes váltás)
2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ
INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI
A bölcsőde a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai irányítása alatt áll.
2.1.

A bölcsődei ellátásra vonatkozó jogszabályok közül az 1997. évi XXXI tv. a
Gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról VI. fejezete szabályozza a
Gyermekjóléti alapellátásokat – ezen belül a bölcsőde – mint alapellátást nyújtó
intézmény feladatát.

2.2.

A törvény végrehajtási utasításait tartalmazza a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet.
E rendelet 34-46. §. Szabályozza a gyermekek napközbeni ellátását – ezen belül is a
bölcsőde feladatát, a szakmai létszám irányszámait és a létszámminimum normáit,
képesítési előírásokat.

2.3.

259/2002. (XII.18.) sz.Korm.r. a tevékenység engedélyezéséről, a működéshez
szükséges feltételekről rendelkezik.

2.4.

Fontos megemlíteni a 257/2000. (XII.26.) sz. Korm.r. a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII.tv.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

2.5.

Néhány fontosabb ágazati és kormányrendelet és szakmai irányelv az ami a
mindennapok során fontos a működés szempontjából: pl.:
- a dolgozók továbbképzési kötelezettségéről
- a térítési díjfizetésről
- az egészséges csecsemőtáplálásról

SZOLGÁLTATÁSOK
„Ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, a bölcsőde térítési díj ellenében külön
szolgáltatásként
- játszócsoportot
- időszakos gyermekfelügyeletet
- gyermekhotelt
- egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást
(pl.:gyermeknevelési tanácsadás, játékkölcsönzést)
működtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat”
(15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44.§.(1) bek.)
A féléves tapasztalatok alapján eddig az időszakos felügyelet iránt volt érdeklődés
továbbképzésen részt vevő anyuka részéről – jövőbeni lehetőségein célszerű gondolkodnunk.
3. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA
3.1.

Tárgyi feltételek
A bölcsőde alapvető tárgyi feltételeit a működés engedélyezéséig biztosítani kellett. A
Fegyverneki Önkormányzat Képviselőtestülete ezen feladat megoldásához 2.000 e Ftot hagyott jóvá költségvetésünkbe, ami a berendezések, felszerelések beszerzésére
szolgált.
Az épület adott volt, csupán rendeltetésszerű használat módosítást kellett végrehajtani
(volt szolgálati lakásból átalakítva óvodai csoportszobának-hozzátartozó szociális
helyiséggel, majd ebből lett bölcsőde, szintén megfelelő kisebb átalakítással).
A berendezések, felszerelések beszerzésére 2007. december 31-ig 1.678 e Ft-ot
költöttünk, melyből a bölcsőde szinte teljes belső kellékeit beszereztük. A
beszerzéseket elsősorban a jelentkező igénybevevő gyermekek korosztályához
igazítottuk (másfél-kétéves), igaz a fiatalabb korosztálynak is megvannak a szükséges
eszközök (pl.: kiságy, pelenkázó asztal, járóka, stb.).
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A játszóudvar kialakítására már 2008. tavaszán került sor a 2.000 e ft-ból megmaradt
összegből. Ez szintén megfelel az előírásoknak, bár még lehet ötletesen, praktikusan
újítgatni.
2008. évben a bölcsődének már költségvetése van. Forrása állami támogatás 5.470 e Ft
és 207 e Ft a bérfejlesztés fedezete. Kiadása : 3 fő alkalmazott bére, járuléka, egyéb
személyi jellegű kiadása, valamint energia költsége. A költségvetésben foglaltak
teljesítése időarányos.
A normatív állami támogatás igénybevétele a bölcsődés gyermeklétszám függvénye,
mely évvégén fog realizálódni.
3.2.

Személyi feltételek
Az alaptevékenység ellátásához megfelelő személyi feltétellel rendelkezik a bölcsőde.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1.sz. melléklet 2. pontja alapján a
gyermekcsoportonként (max. 10 fő) 2 fő gondozónő illetve 1 fő kisegítő személyzet
gondoskodik.
A bölcsőde vezetője felsőfokú csecsemő és kisgyermekgondozó képesítéssel
rendelkezik, a másik gondozónő jelenleg másodéves a Tessedik Sámuel Főiskola
Csecsemő és gyermeknevelő-gondozó szakán.
A kisegítő dolgozó pedig dajka szakmunkás végzettséggel rendelkezik.
A bölcsődevezető gondozónő 5 évenkénti továbbképzési feladatát 2009. júniusáig
teljesítette.
A jelenlegi gyermeklétszámnak tehát mind létszámát, mind pedig végzettséget
tekintve optimális a személyi feltétele.

4. SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
4.1.

A működési engedély kiadása maga után vonta, hogy a működést segítő szabályzatok,
szakmai program elkészítésre és elfogadásra kerüljön.
Az előírásnak megfelelően hagyattuk jóvá a fenntartóval a kiegészítő Szervezeti és
Működési Szabályzatot, a Házirendet, a Szakmai Programot jóváhagyta a Bölcsődék
Országos Módszertani Központja és természetesen valamennyit megismertettük a
szülőkkel is.

4.2.

A bölcsőde az óvodába beintegrálva jött létre, különálló épületrészben. A bölcsődében
előre elkészített Szakmai program alapján történik a kisgyermekek gondozása,
nevelése.
Folyamatosan működő – napos bölcsőde, nyitva tartása napi 11 óra, 6,30 – 17,30-ig.
Arra törekszünk, hogy magas színvonalú szakmai munkát végezzünk. Célunk, hogy
folyamatosan alkalmazkodva a környezet, a család, a társadalom elvárásaihoz,
elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát – elégedettségét. (Szülői elégedettség
vizsgálat).
Teendőink közé tartozik a szülők szóbeli tájékoztatása naponta, illetve a folyamatos
tájékoztatás faliújságon, üzenő füzetben, a nyugalom és biztonság megteremtése,
egyéni, személyre szóló bánásmód, szükség esetén napi kapcsolat a védőnőkkel,
Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekorvossal.
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A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPELVEI .
 A gondozás és a nevelés egysége: Ez a két elv elválaszthatatlan egymástól. A
gondozás minden színterén nevelés is folyik, viszont a nevelés nem csupán gondozási
helyzetekre korlátozódik.
 Egyéni bánásmód : A kisgyermek fejlődésének elősegítése egyéni- és életkori
sajátosságok, fejlettség, pillanatnyi pszichés és fizikai állapot figyelembevételével
 Egységes nevelői hatások. A gyermekeket körülvevő, velük foglalkozó felnőttek
összehangolt munkája. Egyetértés a gyerekek elfogadásában, alapvető erkölcsi
normákban, nézetek-nevelői gyakorlatok egymáshoz közelítése.
 Állandóság : A kisgyermek akkor érzi magát biztonságban, ha a körülötte lévő
személyi- és tárgyi környezet állandó („saját” gondozónő rendszer, csoport- és
helyállandóság, felmenőrendszer).
 Az aktivitás és önállóság segítése: Olyan környezetet kell teremtenünk, amely
biztonságot ad és tevékenységre motivál. Szükséges elegendő időt biztosítani a
próbálkozáshoz, szükséges a folyamatos ösztönzés, a megnyilvánulások elismerése. A
szeretetteljes odafordulás, az empátia, az elfogadás fokozzák a gyermek aktivitását,
önállóság iránti vágyát. A napi események ismétlődésével a gyerekek számára a
kiszámíthatóságot biztosítjuk. Megtanulnak tájékozódni, ami növeli
biztonságérzetüket.
 Fokozatosság : A kisgyermek alkalmazkodását az új környezethez a tevékenységekhez
való fokozatos hozzászoktatás segíti.
A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS – NEVELÉS FELADATAI :











Egészséges és biztonságos környezet megteremtése
Alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése
Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek csökkentése.
Egyéni szükségletek kielégítése, az én tudat egészséges fejlődésének segítése.
Közös élmények lehetőségének megteremtése társakkal és a gondozónőkkel.
Tevékenységi lehetőségek biztosítása életkorhoz, érdeklődéshez igazodóan.
Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása
Ismeretnyújtás
Támogató, bátorító odafigyelés, tevékenységek megerősítése
A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenységek során élmények, viselkedési és
helyzetmegoldási minták nyújtása

A gondozási feladataink elsődleges célja a kisgyermekek testi szükségleteinek
kielégítése. Elegendő idő biztosításával a gyermek részére a vele történő eseményeknek,
lehetősége van a próbálkozásra, miközben ráfigyelünk, biztatjuk, támogatásunkról
biztosítjuk.
4.3.

Néhány gondolat a bölcsőde kihasználtságáról :
A 10 férőhelyre 12 kisgyermek nyert felvételt.
Márciusban és júniusban kimaradt 1-1- gyermek, mivel az édesanya megszüntette
munkaviszonyát – helyettük a jelentkezőket felvettük.
4 kisgyermek betöltötte szeptember 1-ig a 3. életévét, akik óvodába kerültek, helyüket
szeptember 1-ével új gyermekekkel töltöttük be, valamennyien 1,5-2 évesek.
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Sajnos ezeket a pici gyermekeket nagyon sok betegség megkereste az elmult
időszakban.
Az eltelt időszak kihasználtsága januártól augusztus 31-ig : 80% (8 fő)
A bölcsődei működési napok száma : 252
1 gyermek állami támogatása
: 547.000.-Ft.
A normatívát az igénybe vett napok alapján kapjuk.
5. ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A
SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA
Az elmúlt időszak bölcsődei működéséről egyértelmű pozitív visszajelzést mutat. Ezt
tanúsítja a szakmai ellenőrzés- melyet a Bölcsődék Módszertani Központjának két
munkatársa végzett, ezt tanúsítja a szülői elégedettség vizsgálat, az óvodába érkező
gyermekek ovónénije és bízunk benne, hogy így ítéli meg a fenntartó is
KIEMELT SZAKMAI CÉLJAINK
 Az elkövetkezendő időszakban is a legfontosabb, hogy magas színvonalú szakmai
munkát végezzünk, ezáltal elnyerjük a jelenlegi és a leendő szülők bizalmát és
elégedettségét.
 Folyamatosan alkalmazkodunk a környezet, a család és a társadalom elvárásaihoz
(pl.: nyitvatartással., felszereltséggel. stb.).
 Napi kapcsolat kialakítása az óvodákkal, védőnőkkel, Gyermekjóléti Szolgálattal
és a gyermekorvossal.
 A jövőben amennyiben igény lesz rá, szeretnénk időszakos gyermekfelügyeletet
vállalni (ehhez fenntartói jóváhagyás kell).
 Nagyon nagy szükség lenne a bölcsődei udvaron betonos rész kialakítására, ahol a
gyerekek kedvükre motorozhatnának, esős-sáros időben (amikor nem tudják az
udvaron található sok szép játékot igénybe venni).
6. EGYÉB KÉRDÉSEK
 A várható szociálpolitikai változások kedvezően érinthetik a bölcsőde fejlesztési
elképzeléseit. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kisérése és a
pályázattal való élés további 1 csoportfejlesztés (+10 fő) lehetőségét jelentheti –
ha az igény úgy kívánná.
További fejlesztést jelenleg nem tartanánk indokoltnak
 Megoldást kell találnunk a heti gyermekorvosi látogatásokra, hiszen kötelező
feladat a gyermekek állandó orvosi ellenőrzése.
 Évente szükséges legalább 2 hetes szünetet tartani július- vagy augusztus
hónapban a tisztasági meszelés és nagyobb takarítás munkálatai miatt.
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Tisztelt Képviselőtestület !
Tájákoztatónkban igyekeztünk az eltelt rövid időszak tapasztalatait megosztani.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet munkánk további támogatására és a tájékoztató
elfogadására.

Fegyvernek, 2008. szeptember 9.
Hillender Györgyné
óvodaigazgató
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Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. T/Fax: 56/481-015.
E-mail: ovoda@fegyvernek.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A MIKRO-TÉRSÉGI OKTATÁSI TÁRSULÁSOK MŰKÖDÉSÉNEK
TAPASZTALATAIRÓL

A tájékoztató szempontja a Társulási Megállapodás.
Természetesen néhány gondolat erejéig a szakmai munka és a gazdálkodás egy éves
tapasztalatiról is szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményt 3 fenntartó 7 telephellyel
működteti.
Kuncsorba esetében a Kétpóval működtetett társulás megszünésével a négy fő dolgozó
áthelyezése rendben megtörtént.
2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR
2.1. Gyermeklétszám alakulása
Telephely
Újtelepi óvoda
Központi óvoda
Annaházi óvoda
Szapárfalui óvoda
Bölcsőde
Őrményes
Kuncsorba
Összesen

Férőhely
100
75
50
45
10
40
45
365

Felvehető gy. 2007. okt.1. létsz. 2008. máj.31.létsz
100
118
114
75
72
69
70
57
56
50
28
33
12
12
50
39
45
50
18
18
407
332
347

Feladatunk :
 Gyermeklétszám megtartása, növelése, alaposabb és hatékonyabb kapcsolattartás
a szülői házzal.
 Halmozottan hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek a figyelemmel
kísérése – gyermekeik rendszeres óvodába járásának számonkérése –
jelzőrendszer mindennapi érvényesítése minden telephelyen.
2.2. Az intézmény jogállása
Az önálló jogi személyként működő intézményt az óvodaigazgató vezeti.
Megtörtént a magasabb vezetői állás meghirdetése és az óvodaigazgató kinevezése
2008-2013-ig.

Minden telephely élén vezető áll, ezt a szervezeti felállást jónak ítéljük, a vezetők az
SzMSz és a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik feladataikat.
Havonta tartunk vezetői értekezletet, más-más telephelyen.
Ismerkedtünk egymás lehetőségeivel, feltételrendszerével.
Megbízásuk a települések polgármesterinek véleménye alapján történt.
Véleményünk, hogy a kialakított módszert jónak ítéljük meg, csak idő kell, hogy ezt a
módszert mindenki át tudja venni (folyamatos beszámoltatás, megnövekedett jogkörrel
való élés).
Az óvodaigazgató rendszeres látogatásai lehetővé tették az információk cseréjét, egymás
naprakész tájékoztatását.
Az ütemezési terv alapján elkészült az intézmény működését szabályozó minden olyan
dokumentum, amelyet jogszabály, illetve a fenntartók előírtak.
3. A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA ÉS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A fenntartó önkormányzatok a feladatellátáshoz saját telephelyeikre biztosítják az ingyenes
használati jogot. A társult települések esetében vagyonátadásra nem került sor, így azokról
való gondoskodás az adott önkormányzat feladata. Az Őrményes-i Napsugár Óvoda épülete
teljes felújításra szorulna, melyet hosszú távon elodázni már nem lehet. A Kuncsorbai
Óvoda épülete új-korszerű, viszont fűtésrendszerét kellene átalakítani.
A Fegyvernek-i telephelyek esetében az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
gondoskodik az épületek felújításáról. Gond, hogy ezeknek az épületeknek a kora –
szerkezete (elsősorban alap) miatt egyre nagyobb összeget igényelne.
4. AZ INTÉZMÉNY FELADATELLÁTÁSÁNAK FORRÁSA, MŰKÖDÉSE,
FENNTARTÁSA
Az intézmény egységes költségvetést készít, részjogkörű telephelyenként elkülönítetten.
Források : Normatív állami hozzájárulás (számítása részjogkörű telephelyenként),
Kistérségi támogatás, Önkormányzat által saját részjogkörű telephely részére nyújtott forrás
kiegészítés, saját bevétel (étkezési térítési díjak), Szoc-pol. támogatás (étkezéssel
összefügg), pénzmaradvány. Az eltelt időszakban a források feltárása, teljesítése-beszedése
szinte teljes körű volt. Lemaradás csak az étkezési térítési díjaknál volt, bár az sem
számottevő, valamint év végén Fegyvernek esetében 130 e Ft állami támogatás többlet
szintén élelmezéssel összefüggésben.
Az intézmény működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadásokat szintén részjogkörű
telephelyenként elkülönítetten kezeljük.
A költségvetés módosításait előzetesen a társult önkormányzatok határozattal hagyják jóvá,
majd ezt követően kerül be az összesített költségvetésbe és rendeletmódosításra.
E területen még határidős gondjaink jelentkeznek, mivel a társult önkormányzatok ülései
nem minden esetben vannak szinkronban a Fegyverneki önkormányzat üléseivel, így
előfordul, hogy egy-egy módosítási javaslat késve készül el.
Az éves, féléves beszámoló kapcsán számot adunk – megfelelő részletességgel bemutatva –
az intézmény mindhárom önkormányzata részére.
A telephelyek működése mindezidáig megfelelő volt, likviditási gondjaink nem voltak. A
béreket, egyéb személyi jellegű kiadásokat folyamatosan teljesítettük.
A szakmai eszközök tekintetében lemaradottabb telephelyek részére ez évben igyekeztünk
pótlásról, kisebb fejlesztésekről gondoskodni (elsősorban Őrményesen).
A karbantartási feladatok koordinálására vannak törekvéseink, melynek eredményeként

Kuncsorba esetében az önkormányzat hozzáállása pozitív. Őrményesen ez még kivánnivalót
hagy maga után, aminek megoldását az iskola és az óvoda között kell rendezni (közös
karbantartó).
5. LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA
Település Óvodaig. Tagóv.vez. Óvónő Fejl.ped. Gyped-log. Dajka
Gazd.vez. Admin.
Karbant. Bölcsőde Összesen
szept.máj.szept. máj. szept. máj. szept. máj. szept. máj. szept. máj .szept. máj. szept. máj. szept. máj. szept. máj. szept. május
Fegyv.

1

1

4

4

16

16

1

1

0,2

Őrményes

-

-

0,875

1

1,75 2

-

-

-

Őrményes
Összesen

1

-

1

0,875 1

0,875 -

1 5,875 5,875 18,75 18,875 1

-

-

1

0,2

0,2 13,5 13,5

1

-

1,75 1,75 -

-

1,5

1,5

-

0,2 16,75 16,75 1

1

1,5 1,75

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5 1,75 1

1

3 39,2 42,45

-

-

4,375 4,75

-

-

3,5

-

3 47,07 50,45

3,25

 Összességében a társulásból eredő létszámmozgás nem nagy. A 2008. évi
költségvetés elkészítésénél törekedtünk a feladat nagyságához igazítani a személyi
feltételeket, szem előtt tartva az Oktatási Törvény előírásait (nyitva tartás, átfedési
idő, csoportlétszámok) – ami Őrményes esetében plussz létszámot, Kuncsorbán
mínusz létszámot jelentett, Fegyvernek esetében változatlan, bölcsődei csoport
indítása jelentett 3 fő fejlesztést.
 Településen belül és településenként is nagy az eltérés a leterheltséget illetően.
6. SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
Munkánkat az ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA alapján
végezzük. Ennek alapján a Fegyvernek-i óvodák saját helyi programja szerint végzik a
nevelőmunkát. Őrményes-i és a Kuncsorba-i óvoda helyi nevelési programjában pedig a
Művészeti Nevelés elemei dominálnak.
Feladatunk volt az első évben
 Az egységes értékrend kialakítása – annak közvetítése, az óvodák egyéni
arculatának megőrzése és a szakmai sokszínűség érvényesülése.
 A nevelési program és nevelési gyakorlat összhangjának egységes értelmezése.
 A megközelítőleg azonos feltételek biztosítása (személyi, tárgyi).
Eredményesnek ítélem meg
 A külső-belső esztétikai igényesség javulását, a harmóniát és nyugalmat, a
tisztaságot és gondozottságot úgy értékelem, hogy sikerült elérnünk, bár még nem
lehetünk mindig elégedettek.
 Sokat javult mindenütt az óvónői igényesség –amely kihat a környezetre, a
gyerekekre, a technikai dolgozókra.
 Az óvodai nevelő munkánkban a gyerekek egyéni képességeire, adottságaira,
fokozottan odafigyelünk. A játék fejlesztőhatását minden tevékenységben
érvényesítjük.
 A telephelyek hagyományait ápoljuk, gazdagítjuk ami partnereink és környezetünk
részéről is pozitív visszajelzést mutat.

További feladataink
 Fontosnak tartom az együttgondolkodást, az eredmények megtartását, a partnerek
elégedettségének a további erősítését minden településen.
 A halmozottan Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztőprogramjának a
megvalósítására, illetve a tehetségek gondozására több figyelmet kell fordítanunk.
 Megoldást kell találni a logopédiai foglalkozások, a sajátos nevelési igényű
gyermekek és a felzárkóztatásban részesülő gyermekek helyben történő
fejlesztésére.

Összegezve az éves tapasztalatainkat :többségében eredményesnek tartom a társulás szakmaigazdasági feladatainak a megvalósítását. Az esetleges gondjainkat – javító szándékú kritikai
észrevételeinket időben igyekeztünk jelezni az érintett fenntartók felé. A megismerkedés, az
útkeresés és a helyzetelemzés évének tekintem az első évet. A meglévő tapasztalatokra,
lehetőségekre, az eredményekre lehet a továbbiakban építkezni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
tájékoztatójának az elfogadását.

Fegyvernek, 2008. szeptember 2.

Hillender Györgyné
óvodaigazgató

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

Tájékoztató
a mikro-térségi oktatási
társulás működésének
tapasztalatairól

Fegyvernek
2008. szeptember 10.

Tartalomjegyzék

1. Ellátottak statisztikai adatai................................................................................................. 7
2. Személyi feltételek alakulása ............................................................................................ 10
3. Tárgyi feltételek alakulása................................................................................................. 12
3.1. Tárgyi eszközök fejlesztése a beszámolási időszakban: .............................................. 12
3.2. Pályázatok.................................................................................................................. 13
4.Szakmai munka.................................................................................................................. 13
4.1. Oktató-nevelő munka ................................................................................................. 13
4.2. Az intézményvezetés irányító munkája ...................................................................... 16
5. Ellenőrzések...................................................................................................................... 17
6. Összegzés.......................................................................................................................... 17

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. szeptember elsejével intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek célja az oktatás
magasabb színvonalú ellátása mellett, a hatékony, költségtakarékos működtetés is. Így egy
méreteiben nagyobb, komplexitásában összetettebb oktatási intézmény - az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola – jött létre, mely a három település közel ezer tanulójának négy
tagintézményben, tizenegy telephelyen biztosít alap- és középfokú oktatási szolgáltatást.
Jelen beszámoló a 2007/2008-as tanévben (a közös működtetés első évében) szerzett
tapasztalatokat tárja a három intézményfenntartó képviselőtestület elé.
1. Ellátottak statisztikai adatai
A 2007. októberi statisztikai adatokat a tanév végi létszámadatokkal az alábbi táblázat
hasonlítja össze:
Októberi statisztika
Orczy Anna Intézményegység
• általános iskola
– alsó tagozat
– felső tagozat
• szakiskola
– 9-10. osztály
– szakképző
Móra Ferenc tagintézmény
• általános iskola
– alsó tagozat
– felső tagozat
– eltérő tagozat
Szalai Sándor Tagintézmény
• Általános iskola
– alsó tagozat
– f első tagozat

488 fő
•

Kuncsorbai Tagintézmény
• alsó tagozat

11 fő
•

Intézmény összesen
• általános iskola
– alsó tagozat
– felső tagozat
– eltérő tagozat
• szakiskola
– 9-10. osztály
– szakképző

958

•

353 fő
•

106 fő
•

•

•

372 fő
–
–
116 fő
–
–
353 fő
–
–
–
106 fő
–
–

481 fő
•
185 fő
187 fő

•

60 fő
56 fő
356 fő
•
181 fő
165 fő
7 fő
107 fő
•
35 fő
71 fő
11 fő
•

11 fő
842 fő
•
•
•
116 fő
•
•

Tanév vége

955 fő
•
412 fő
423 fő
7 fő
60 fő
56 fő

•

+/-7 fő

371 fő
•
•
110 fő
•
•

184 fő
187 fő
63 fő
47 fő
+ 3 fő

356 fő
–
–
–

183 fő
167 fő
6 fő
+1 fő

107 fő
–
–

35 fő
72 fő
-

11 fő
- 3 fő
845 fő
•
•
•
110 fő
•
•

413 fő
426 fő
6 fő
63 fő
47 fő

Az adatok alapján megállapítható, hogy a tanév közben ugyan csökkent 3 fővel az
ellátottak száma, de ez az intézmény egészét tekintve nem számottevő. A létszámcsökkenést
elsősorban a szakképző évfolyam 11. b osztályából kimaradó (nem tanköteles korú) tanulók
okozták.

A 2007/2008-as tanév végi és a 2008/2009-es tanév eleji létszámadatokat az alábbi
táblázat tartalmazza:
Tanév vége
Orczy Anna Intézményegység
• általános iskola
– Alsó tagozat
– Felső tagozat
• Szakiskola
– 9-10. osztály
– szakképző
Móra Ferenc tagintézmény
• általános iskola
– alsó tagozat
– felső tagozat
– eltérő tagozat
Szalai Sándor Tagintézmény
• Általános iskola
– Alsó tagozat
– Felső tagozat

481 fő
•

Kuncsorbai Tagintézmény
• alsó tagozat

11 fő
•

Intézmény összesen
• általános iskola
– alsó tagozat
– felső tagozat
– eltérő tagozat
• szakiskola
– 9-10. osztály
– szakképző

955 fő
•

•

356 fő
•

371 fő
•
•
110 fő
•
•
356 fő
–
–
–

107 fő
• 107 fő
–
–

•

184 fő
187 fő

•

63 fő
47 fő
359 fő
•
183 fő
167 fő
6 fő
90 fő
•
35 fő
72 fő
10 fő
•

11 fő
845 fő
•
•
•
110 fő
•
•

2009.09.01.
479 fő
•

938 fő
•
413 fő
426 fő
6 fő
63 fő
47 fő

•

+/-2 fő

363 fő
–
–
116 fő
–
–

182 fő
181 fő
60 fő
56 fő
+ 3 fő

359 fő
–
–
–

175 fő
179 fő
5 fő
-17 fő

90 fő
–
–

34 fő
56 fő
-1 fő

10 fő
-17 fő
822 fő
•
•
•
116 fő
•
•

401 fő
416 fő
5 fő
60 fő
56 fő

A fenti táblázat mutatja a kilépő (nyolcadikos és szakvizsgát tevő) és belépő (elsős és
kilencedikes), valamint az iskolaváltók (beköltöző, kiköltöző, beiratkozó és átiratkozó)
tanulók által okozott létszámváltozásokat.
A két táblázat szerint a 2007/2008-as tanév és a 2008/2009-es tanév kezdete között a
tanulólétszám 20 fővel csökkent. Ha más, előre nem látható tényező a majdani létszámot nem
befolyásolja, akkor három éven belül a létszám további 15-20 fővel fog csökkenni, elsősorban
az örményesi tagintézménybe járó tanulók létszámának csökkenése miatt (az évfolyamra
kivetített átlaglétszám tíz fő alá csökken, a kuncsorbai bejáró gyerekek száma egyre
mérséklődik). A 2008/2009-es tanév beiratkozási időszakában mindhárom településen
tapasztalható volt egy bizonyos mértékű elvándorlás. Amennyiben ez a jelenség nagyobb
méreteket ölt, az intézmény szervezésében az újabb változtatások végrehajtása
elengedhetetlen lesz.
A normatív támogatások azon típusa, mely az intézményi társulások létrehozását
támogatja, csak akkor vehető igénybe, ha a költségvetési törvényben megfogalmazott
kiegészítő szabályoknak eleget teszünk. Ezért a tanulócsoportok szervezésénél a jövőben
vizsgálni kell az egyes évfolyamokra szabott minimum-korlátokat.
A 2007. évi októberi statisztika szerinti tanulói adatokat az alábbi táblázatban mutatom
be:

Orczy Anna
Általános Iskola
és Szakiskola
Intézményegysé
g

Alsó tagozat 1.évf
2.évf
3.évf
4.évf
Felső
5.évf
tagozat
6.évf.
7.évf.
8.évf.
Általános iskola összesen
Szakiskola 9.o.
10.o.

47 fő
51 fő
45 fő
42 fő
40 fő
46 fő
55 fő
46 fő
372 fő
28 fő
32 fő
15 fő
14 fő

11.o.(Vendéglátó-eladó)
11.o.(Dísznöv.- és
zöldségterm.)

12.o.(Vendéglátó-eladó)

Elt.
tagozat

42 fő
48 fő
38 fő
53 fő
44 fő
39 fő
47 fő
35 fő
346 fő

Szalai
Sándor
Általános
Iskola
Tagintézmén
y

19 fő

2 fő

5 fő

7 fő

Kuncsorbai
Általános Iskola
Tagintézmény

Összesen

5 fő

105 fő
107 fő
97 fő
105 fő
98 fő
104 fő
120 fő
106 fő
842 fő
28 fő
32 fő
15 fő
14 fő

6 fő

16 fő
14 fő
17 fő
15 fő
25 fő
106 fő

11 fő

15 fő
12 fő

12.o.(Dísznöv.- és
zöldségterm.)

Szakiskola összesen
Feladat-ellátási hely összesen



Móra Ferenc
Általános Iskola
Tagintézmény

116 fő
488 fő

15 fő
12 fő
346 fő

7 fő

106 fő

116 fő
958 fő

11 fő

A tanulócsoportok száma és az átlaglétszám feladat-ellátási helyenként:
Általános iskola
Orczy Anna
Általános Iskola és
Szakiskola
Intézményegység
Csoportok

átlaglétszám

száma

Móra Ferenc
Általános Iskola
Tagintézmény
Csoportok

átlaglétszám

száma

1.évf

2

23,5 fő

2

21 fő

2.évf

2

22,5 fő

2

24 fő

tagozat

3.évf

2

22,5 fő

2

19 fő

4.évf

2

21 fő

2

26,5 fő

5.évf

2

20 fő

2

6.évf.

2

23 fő

7.évf.

2

8.évf.
Összesen

Csoportok

átlaglétszám

száma

Alsó

Felső
tagozat

Szalai Sándor
Általános Iskola
Tagintézmény

1

Kuncsorbai
Általános Iskola
Tagintézmény
Csoportok

átlaglétszám

száma

19 fő

1

1

Összesen

Csoportok

átlaglétszám

száma

5 fő

6 fő

5,5

19,1 fő

4,5

23,8fő

5,5

17,6 fő

1

16 fő

4,5

23,3 fő

22 fő

1

14 fő

5

19,6 fő

2

19,5 fő

1

17 fő

5

20,8 fő

27,5 fő

2

23,5 fő

1

15 fő

5

24 fő

2

23 fő

2

17,5 fő

1

25 fő

5

21,2 fő

16

23,3fő

16

21,6 fő

6

17,7 fő

40

21 fő

2

5,5 fő



Szakiskola
Csoportok

átlaglétszám

száma

Szakiskola

9.o.

1

28 fő

10.o.

1

32 fő

11.o.(Vendéglátó-eladó)

1

15 fő

11.o.(Dísznövény- és zöldségtermesztő)

1

14 fő

12.o.(Vendéglátó-eladó)

1

15 fő

12.o.(Dísznövény- és zöldségtermesztő)

1

12 fő

6

19,34 fő

Szakiskola összesen

Az iskola kihasználtsága a fenti adatok tükrében a fegyverneki tagintézményekben
jónak, az örményesi és kuncsorbai tagintézményekben pedig aggasztónak mondható.
2. Személyi feltételek alakulása
Intézményünk alkalmazottainak helyzetét a 2007. évi októberi statisztika szerint az
alábbi táblázat mutatja:
Beosztás

Orczy Anna
Általános Iskola
és Szakiskola
Intézményegysé
g

Pedagóguso Igazgató
k
Ig. helyettes
Tanító
Napközis nevelő
Tanár
Gyógypedagógus
Fejlesztő-pedagógus
Gyermek és ifj.
védelmi
Szakoktató
Ped. kép. nem rend.
Pedagógusok összesen
Gazdasági vezető
Gazdasági vez.
helyettes
Pénztárosadminisztrátor
Pedagógiai Technikai
munkát
Adminisztratív
segítő
Ped. asszisztens
Pedagógiai munkát segítők
összesen
Összes dolgozó

1 fő
2 fő
8 fő
5 fő
17 fő
2 fő
1 fő
0,5 fő

1 fő
10 fő
1 fő
14 fő
1 fő
1 fő
0,25 fő

1 fő
4 fő
1 fő
4 fő
-

1 fő
1 fő
-

1 fő
5 fő
23 fő
7 fő
35 fő
3 fő
2 fő
0,5 fő

4 fő
1 fő
40,5 fő
1 fő
1 fő

1
29,25 fő
-

10 fő
-

2 fő
-

4 fő
1 fő
81,75
1 fő
1 fő

1 fő

-

-

-

1 fő

8,75 fő
2 fő
2 fő
16 fő fő

7 fő
1 fő
1 fő
9 fő

3,75 fő
0,75 fő
0,5 fő
5 fő

0,75 fő
0,75 fő

7,75
2 fő
2 fő
30,75 fő

56,25 fő

38,25 fő

15 fő

2,75 fő

112,5 fő

Móra Ferenc Szalai Sándor Kuncsorbai
Általános
Általános
Általános
Iskola
Iskola
Iskola
Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény

Összesen

Az alkalmazotti közösség alkalmas és képes az intézményben folyó munka ellátására.
A nevelőtestület stabilnak mondható, a fiatal és idősebb kollégák jól kiegészítik egymást.
A tagintézményekben a dolgozók leterheltsége között jelentős különbségek lehetnek.
Ennek oka elsősorban az ellátandó tanulók számára, illetve a tagintézmény adottságaira
vezethető vissza.
A pedagógusok és a technikai dolgozók leterheltségét, az alábbi táblázat mutatja:

Konyhai
dolgozó
k

Takarítók

Szakisk
ola

Általáno
s iskola

Orczy Anna
Általános Iskola
és Szakiskola
Intézményegysé
g

Pedagógusok száma

Móra Ferenc Szalai Sándor Kuncsorbai
Általános
Általános
Általános
Iskola
Iskola
Iskola
Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény

32,5 fő
30 fő
11 fő
(40,5-8)
(29,25+0,)
(10+1)
372 fő
346 fő
106 fő
Egy pedagógusra jutó ellátott
11,44 fő/ped. 11,53 fő/ped. 9,63 fő/ped.
Pedagógusok száma
12,5 fő
(8+4,5)
Tanulók száma
116 fő
Egy pedagógusra jutó ellátott
9,28 fő/ped.
Takarítónők száma
5 fő
4 fő
1,5
Takarítandó terület
3060 m2
2530 m2
1000 m2
Feladatellátási helyek száma
7
2
2
Egy takarítóra jutó m2
612 m2/fő
632 m2 /fő 666 m2 m2/fő
Egy takarítóra jutó gyerekszám
97,6
86,5
70,6
Konyhai dolgozók száma
2 fő
2 fő
1 fő
Tízórai
189 fő
146 fő
42 fő
Ebéd
80 fő(felsős)
193 fő
52 fő
Uzsonna
114 fő
83 fő
15 fő
Tanulók száma

Összesen
vagy átlag

2 fő

75,5 fő

11 fő
5,5 fő/ped

835 fő
10,05 fő/ped.

0,75
300 m2
1
300 m2/fő
13,3
-

11,25 fő
6890 m2
612 m2 fő
85.2
5 fő
377 fő
325 fő
212 fő

A táblázat szerint a pedagógusok és a technikai dolgozók leterheltsége között nincs
nagy különbség, kivéve a kuncsorbai tagintézményt, ahol a mutatók lényegesen eltérnek a
többi feladatellátási helytől.
A beszámolási időszakban a továbbtanulási és továbbképzési helyzet az alábbiak
szerint alakult.
 Továbbtanulás
 Orczy Anna Intézményegység
 Kardos Zsuzsanna, Sipos Zoltán, Benedek Zsolt, Kocsmár Erzsébet, Szatlóczki
Edit
 Móra Ferenc Tagintézmény
 Búzás Klára, Kovács Ildikó, Illés Péter, Csíkné Gábli Erika
 Szalai Sándor Tagintézmény
 Kubicsek Tünde
 Továbbképzés
 Orczy Anna Intézményegység
 Bercsényiné Varga Erzsébet, Fédererné Makk Erzsébet, Gerőcs Eszter, Kindertné
Nagy Ildikó, Kiss Zsuzsanna, Országhné Herczeg Katalin, Szatlóczkiné Bíró
Ibolya, Lengyel Andrásné, Rédainé Csipes Erzsébet, Gyáni Mária, Ambrus Eszter,
Sipos Marina, Páncél Tímea, Kádas Krisztina
 Móra Ferenc Tagintézmény
 Hóborné Lázár Ida, Csörgő Henrietta
 Szalai Sándor Tagintézmény
 Koós Tibor

3. Tárgyi feltételek alakulása
Az intézmény oktatási helyiségeinek helyzete a 2007. évi októberi statisztika szerint:
Oktatási helyiség

Orczy Anna
Általános Iskola és
Szakiskola
Intézményegység

Móra Ferenc Szalai Sándor Kuncsorbai
Általános
Általános
Általános
Iskola
Iskola
Iskola
Tagintézmén Tagintézmén Tagintézmén
y
y
y
14
4
2

Összesen

Osztályterem
 Ebből szükségterem

18
4

-

-

-

4

Szaktanterem

6

5

7

-

18

Tornaterem

1

1

-

-

2

Tornaszoba

1

1

1

1

4

Oktatási helyiség összesen

26

21

12

3

62

Gyakorlati képzés helyszínei
 Ebből tanműhely

5

-

-

-

5

5

-

-

-

5

Gyakorlati képzés helyszínei
összesen

5

3.1. Tárgyi eszközök fejlesztése a beszámolási időszakban:
• Orczy Anna Intézményegység
– Az eszközbeszerzési ütemterv 2007. évi megvalósítása (orvosi szoba)
– Központi irodák és szociális blokk kialakítása
– Decentralizált szakképzési alapból tárgyi eszközök fejlesztése
– Bútor és taneszköz vásárlás a HEFOP 3.1.3. pályázatból
– Bútorvásárlás a képesség-kibontakoztató pályázat fejlesztési részéből
– Erőgép és munkagép vásárlása a szakképzési támogatásból
– Informatikai fejlesztések
• Móra Ferenc Tagintézmény
– Tálalókonyha eszközeinek beszerzése
– Irodai bútorok vásárlása
– Osztálytermi bútorvásárlás
– Technikai és informatikai eszközfejlesztés
– Öltöző a technikai dolgozóknak
– Játszóudvar kialakítása
• Szalai Sándor Tagintézmény
– Taneszközök, konyhai felszerelések vásárlása
– Projektor vásárlása
– Természettudományos szaktanterem fejlesztése
– Pihenőpadok
• Kuncsorbai Tagintézmény
– Internet elérhetőség
– Új csengő, fénymásoló felújítása

38

5

– Nyomtató vásárlása
– DVD lejátszó vásárlása
– Sporteszközök vásárlása
3.2. Pályázatok
• ÉAOP 4.1.1.
• TIOP 1.1.1.
• Norvég alap
• Képesség-kibontakoztató nevelés 2007/2008
• MPA decentralizált szakképzési alap 2007/2008
• Útravaló
– Út a középiskolába
– Út a szakmához
• HEFOP 3.1.3.
• Roma ösztöndíj
• MOBILITAS (sport)
• Sport pályázat (kézilabda)
• Generali pályázat
• Kis iskolák fejlesztése
• Képesség-kibontakoztató nevelés 2008/2009
• MPA decentralizált szakképzési alap 2008/2009
4.Szakmai munka
4.1. Oktató-nevelő munka
A tankötelezettség teljesítésére vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Orczy Anna
Móra Ferenc Szalai Sándor Kuncsorbai
Intézményegység Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény
Ált.isk (Szakisk.)
371 (110) fő
356 fő
107 fő
11 fő
Hiányzások
•
Igazolt
–
Egy főre jutó
•
Igazolatlan
–
Egy főre jutó
Évfolyamot ismétel
•
•
•

Felszólítások
Feljelentések
családlátogatások

5159 (2878) nap
13,9 (26,2) nap/fő
1107 (1274) nap
3 (11,6) nap/fő

5055 nap
14 nap/fő
809 nap
2,3 nap/fő

1253 nap
11,7 nap/fő
6 nap
0,05 nap/fő

78 nap
7 nap/fő
-

5 (9) bukás

12 bukás
60 db
24 db
184 család

2 javítóvizsgát
tehet
2 db
24 család

-

73 (110) db
13 (7) db
77 (24) család

A tantárgyi átlagok alakulása az egyes tagintézményekben:
• Orczy Anna Intézményegység
– Általános Iskola
– Szakiskola
• Móra Ferenc Tagintézmény
• Szalai Sándor Tagintézmény
• Kuncsorbai tagintézmény

3,52
3,08
3,62
3,9
-

5 család

Az országos kompetenciamérés eredményei az egyes tagintézményekben:
Orczy Anna
Intézményegység

Móra Ferenc
Tagintézmény

Szalai Sándor
Tagintézmény

371 (110) fő

356 fő

107 fő

8. évf. matematika
Iskola átlaga
Községek átlaga: 469
Országos átlag: 491
8. évf. szövegértés
Iskola átlaga
Községek átlaga: 468
Országos átlag: 497
10. évf. matematika
Iskola átlaga
Szakiskolák átlaga:396
10. évf. szövegértés
Iskola átlaga
Szakiskolák átlaga:398

473

420

499

461

425

527

382

-

-

413

-

-

A tehetséggondozó foglalkozások helyzete a tagintézményekben
• Orczy Anna Intézményegység
– Általános Iskola
• 20 szakkör
• 589 résztvevő
– Szakiskola
• 3 szakkör
• 4 résztvevő
• Móra Ferenc Tagintézmény
• 22 szakkör
• 308 résztvevő
• Szalai Sándor Tagintézmény
• 5 szakkör
• 98 résztvevő
• Tömegsport
• 103 résztvevő
• Kuncsorbai Tagintézmény
• 2 szakkör
• 17 résztvevő
• Tömegsport
• 11 résztvevő
A tagintézmények kulturális és közösségi rendezvényei:
• Orczy Anna Intézményegység
• Megemlékezés október 6-ról

• Megemlékezés október 23-ról
• Mikulás ünnepség
• Karácsonyi disco
• Ki Mit Tud? - vetélkedő
• Karácsonyi hangverseny
• Adventi rendezvény
• Farsang
• Tavasz 2008
• Anyák napja
• Gulyásfesztivál
• Móra Ferenc Tagintézmény
• Megemlékezés október 6-ról
• Megemlékezés október 23-ról
• Mikulás disco
• Mikulás ünnepség
• Karácsonyi szeretet napja
• Ki Mit Tud? - vetélkedő
• Külső fellépések (Véradó vacsora, Idősek napja, Kultúra napja,
Baldácsy est)
• Farsang
• Jótékonysági Bál
• Móra hét
• Szalai Sándor Tagintézmény
• Idősek napja-ünnepi műsor
• Október 23. ünnepi műsor
• Mikulás ünnepség
• Karácsonyi ünnepség
• „Nagy olvasó show”
• Farsangi ünnepség
• Március 15.
• Anyák napja
• Diáknap
• Kuncsorbai Tagintézmény
• Megemlékezés október 6-ról
• Megemlékezés október 23-ról
• Mikulás ünnepség
• Karácsonyi műsor
• Karácsonyi játszóház
• Világűr kiállítás
• Egészségnevelési hónap, egészséges életmód vetélkedő
• Betlehemezés
• Farsangi Bál
• Március 15.
• Húsvéti játszóház
• Hulladékgyűjtés
• Csorba Kupa
• Anyák napja

• Gyermeknap
A szakiskolai tagozat kiemelt tevékenysége:
• Konferenciák
– Tanév eleji igazgatói konferencia (Budapest)
– Szakmai tájékoztató (Miskolc)
– TISZK megalakítása (Szolnok)
– Tájékoztató konferencia (Hajdúszoboszló)
• Rendezvények
– Mesterségek vására
– Gulyásfesztivál
– Vállalkozók estje
– Polgármesterek találkozója
– Gólyaavató-bál
– Alapítványi bál
– Szalagavató
– Ballagás
– Szakmai vizsgák
• Versenyek (Gasztrofórum)
• Tanulmányi kirándulás (Hortus Hungaricus, Hoventa)
• Újdonság – „házi-vizsgák”
A szakmai vizsgák eredménye:
Osztály
Dísznövény- és
zöldségtermesztők
Vendéglátó eladók

Írásbeli vizsga

Szakmai elmélet

Szakmai gyakorlat

2,6

3,0

4,4

3,8

3,3

3,7

4.2. Az intézményvezetés irányító munkája
A tanév során az oktató nevelő munka irányítása mellett az átszervezés miatt az
intézmény vezetésére jelentős szervezési és pedagógiai innovációs munka hárult, melyek
közül csak a legfontosabbakat említeném meg:
 Az alkalmazottak munkajogi problémáinak kezelése
 Tanulói jogviszonyok kezelése
 Az intézmény jogi státuszának és kapcsolatrendszerének rendezése (Oktatási és
Kulturális Minisztérium, Közoktatási Információs Rendszer, MÁK, közüzemi
szolgáltatók, külső partnerek, stb.)
 Szabályzatok készítése (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, Gyakornoki
Szabályzat, Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat, az oktatás neveléssel összefüggő
egyéb szabályzatok, pénzügyi szabályzatok)
 Pályázatok írása, vagy pályázatírások szervezése
 Különböző adatszolgáltatások jelentős számban
 Pedagógusok minősítése az IMIP szerint (23 fő)
 A JNSZ megyei TISZK megalakításában való részvétel






Az új OKJ bevezetése
Belső és külső ellenőrzések lefolytatásának biztosítása
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésének megtervezése
Az Alapító Okirat kétszeri módosítása

5. Ellenőrzések
A beszámolási időszakban a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség belső ellenőre
alábbi témájú ellenőrzéseket végezte intézményünkben:
 Pénztárkészlet rovancsolásának ellenőrzése, az intézmény Ügyrendjének érvényesülése
 A kintlévőségek alakulása, kezelése, a nyilvántartások szabályszerűségének ellenőrzése
 A Magyar Államkincstár az intézményben a normatíva igényléséhez kapcsolódó
tanulólétszámok dokumentációját, valamint a 2007. költségvetési évben a 13. havi
közalkalmazotti bér és a béremelés központi forrásból származó kiegészítésének az
igénylését vizsgálta.
 Az OKÉV a beszámolási időszakban vizsgálta a 9-10. évfolyam szakmai előkészítő és
alapozó tantárgyainak a helyzetét. A vizsgálat kiterjedt az említett évfolyamon zajló
oktató-nevelő munkára, valamint a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek a helyzetére.
A fent említett vizsgálatok egyike sem tárt fel lényegi szabálytalanságot, vagy
hiányosságot. A MÁK ellenőrzés létszámadatokra vonatkozó vizsgálata egy–két normatíva
esetén az összevonás előtti időszakban (2006/2007-es tanév) minimális eltérést tárt fel.
Ezen kívül a MÁK vizsgálatot végzett a kuncsorbai tagintézmény 2006/2007–es
tanévhez kapcsolódó normatíva igénylésével kapcsolatban. A vizsgálat az előző
iskolaszövetség székhelyén, Kétpón zajlott. A vizsgálat eredményéről nincs információm.
6. Összegzés
Az intézmény átszervezése utáni első tanév tapasztalatai alapján az alábbi
megállapításokat teszem:
 Az intézmény a beszámolási időszakban törvényi kötelezettségeinek eleget téve,
jogszerűen működött.
 A költségtakarékos működés (a társulás egyik fő célja) a tervezésnek megfelelően
megvalósult, enyhítve ezzel a társulásban részt vevő településekre háruló költségvetési
nyomást.
 A szakmai munka színvonala (a társulás másik fő célja) nem csökkent, egyes
területeken (szakos ellátottság, jogszerű működés, pályázatok írása) pedig véleményem
szerint előrelépés történt.
 Problémák véleményem szerint az információáramlás területén vannak. Nagyon sok a
felesleges belső adatkérés és külső adatszolgáltatás, mely zömében papír alapon
működik, ezért a 2008/2009-es tanévben valamilyen informatikai rendszert fogunk
kidolgozni, a probléma megoldására. Az egyes tagintézmények munkastílusának
összehangolása is odafigyelést igényel.
 A gazdasági csoport által végzett feladatok az átszervezés után jelentősen megnőttek.
Szükségesnek tartom a tevékenység áttekintését, majd azt követően a megfelelő
intézkedés meghozatalát. (feladategyszerűsítés, szervezet-átalakítás, stb.)
 Az általános igazgató-helyettes, valamint a tagintézmények vezetőinek óraszámát túl
magasnak ítélem meg (olyan napi elfoglaltságot jelent, ami gátolja őket a vezetési
feladatok ellátásában).

 Egy nagyobb léptékű átszervezés esetén (Pl. az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
létrehozása) meg kell vizsgálni a szakképző tagozat jelenlegi státuszát, és esetleg külön
intézményegységként kezelni a továbbiakban. Értelemszerűen, ennek akkor van
értelme, ha a 2009/2010-es tanévben is lehetőségünk lesz újabb tanulócsoportok
indítására.
 Annak érdekében, hogy a társulást fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeit az
intézmény vezetése megfelelő módon ki tudja szolgálni, feltétlenül szükséges az éves
munkatervek összehangolása.
Meglátásom szerint, további problémát jelent az örményesi és kuncsorbai tanulók
létszámának további folyamatos csökkenése.

2008. 09. 10.

Ambrus Dénes
igazgató

………………../2008.(IX.25.) sz.

határozati javaslat

A mikro-térségi oktatási társulás működésének tapasztalatairól.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola igazgatójának, valamint a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatójának a mikro-térségi oktatási
társulások működésének tapasztalatairól készített tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
Hillender Györgnyé Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde igazgatója
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 17.

………………../2008.(IX.25.) sz.

határozati javaslat

A Bölcsőde működésének tapasztalatairól.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatójának a Bölcsőde működésének
tapasztalatairól készített tájékoztatóját tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Hillender Györgnyé Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 17.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés
módosításának jóváhagyásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását együttes ülésen tárgyalja
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata
és
Örményes
Község
Önkormányzata
a
megállapodás V. fejezet 3.) c. 4. bekezdés alapján Örményesen.
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 135.844 e Ft, ezt javaslom
növelni 6.293 e Ft-tal így 142.137 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:
A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot azért szükséges növelni 4.283 e Ft-tal, mert az alkalmi
fizikai munkavállalók bére a Polgármesteri Hivatalon lett megtervezve, de a Körjegyzőségnél
került kifizetésre, valamint a köztisztviselők alapilletményén az egyszeri bérkiegészítés sem
szerepelt az eredeti előirányzatban, de kifizetése már megtörtént.
2.) Járulékok: Az előirányzatot 831 e Ft-tal kell növelni, mert a személyi juttatásoknál említett
kifizetések járulék vonzata szükségessé teszi azt.
3.) Dologi kiadások: Előirányzatát javaslom 289 e Ft-tal,
B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal.
C.) Örményes Községkiadási előirányzat módosításának oka:
Örményes Község előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatát javaslom növelni 197 e Ft-tal a köztisztviselők
alapilletményén az egyszeri bérkiegészítés kifizetése miatt.
2.) Járulékok: Az előirányzatot javaslom növelni 52 e Ft-tal tervezési hiba miatt, illetve a személyi
juttatásoknál említett kifizetés miatt.
3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom növelni 641 e Ft-tal mert a gázenergia szolgáltatás
és a víz és csatorna díj alul lett tervezve.
D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:
Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal.
A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások
= Bér
- Köztisztviselők alapilletménye

+
+

474

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

1

+
2.594

+
5.403
4.283

- Részmunkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselők rendszeres személyi
juttatása

+

46

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Köztisztviselők normatív jutalma
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére
( levélkihordók bére )

+ 1.318
+
756

(átvezetés a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladatáról, levélkihordás díja )

= Egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
( közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
továbbtanulók támogatása miatt )
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése
és hozzájárulása

+

1.689

+ 1.189

+

500

+

622

+

117

+
+

13
79

( védőszemüveg és ajándékutalvány vásárlás miatt )

2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása

+

831

+

289

+

5.393

+

10

( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

- Természetbeni egészségbiztosítási
járulék kiadása
( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék
- Munkaadói járulék
( jutalom, megbízási díj , egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

3. Dologi kiadások
- Egyéb információ hordozó beszerzés
előirányzata

+

69

+

200

+

20

( Complex éves előfizetés miatt )

- Egyéb készlet beszerzés előirányzata
( Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás
pályázati önrésze miatt )

- Reprezentáció
( virágcsokor, koszorú vásárlás miatt )

FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
+ 3.464
2.) 13. havi bér+ járulékai
+
7
3.) 5%-os illetmény növekmény
+ 1.235
4.) Egyszeri bérkiegészítés
+ 687
2. Működési bevételek
- Felügyeleti jellegű tevékenység
+
10
díjbevétele

+

5.403

( telephely engedély kiadása )
Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen

+

Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen

+ 5.403

2

5.403

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

+
197

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások
= bér
- Köztisztviselők alapilletménye

+

+

+
160

+

37

890

90

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők
rendszeres személyi juttatása
+
70
( egyszeri bérkiegészítés miatt 1 fő részére heti 4 órás )

= egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása

+

37

( közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt )

2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási
előirányzata

+
+

39

+

7

+
+

1
5

52

( egyszeri bérkiegészítés és tervezési hiba miatt )

- Természetbeni egészségbiztosítási
járulék kiadási előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
- Munkaadói járulék kiadási előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

3. Dologi kiadások
- Gázenergia szolgáltatási díj

+

641

+ 585

( eredeti előirányzat alultervezése miatt )

- Víz és csatorna díjak

+

20

+

36

( eredeti előirányzat alultervezése miatt )

- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata
( postai bélyeg vásárlás miatt )

+ 890

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1.)Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
2.) 5%-os illetmény növekmény
3.) Egyszeri bérkiegészítés

+

890

+ 427
+ 344
+ 119

Örményes Község kiadási
előirányzat összesen

+ 890

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen

+ 890

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Fegyvernek, 2008. augusztus 29.
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…………………./2008.(IX.25.) sz.
önkormányzati határozat
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30)
Korm. rendelet 29. § (7) értelmében
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

4

5

Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 1. sz. melléklet
2008. évi 2. sz. módosítás

BEVÉTEL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek

2008. eredeti
2008. módosított
2008. javasolt
előirányzat
előirányzat
módosítás
Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes
114710
17200
117777
18067
+5403
+890

-Intézményi működési bev.

2008. javasolt
módosítás
Körjegyzőség
összesen

2008. módosított
előirányzat
Fegyvernek Örményes
+ 6293
123180
18957

2008. mód.
előirányzat
Körjegyzőség
összesen
142137

100

0

107

0

+10

0

+10

117

0

117

100

0

107

0

+10

0

+10

117

0

117

II. Támogatás értékű bevétel

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

- Támogatás értékű mműködési
bevétel
= Egyéb támogatás értékű bevétel

1647
1647

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

-

-

1310

337

0

0

0

1310

337

III. Intézményfinanszírozás

114610

17200

114803

16894

+5393

+890

+6283

120196

17784

-Önkormányzati kiegészítés

1647

104800

16369

104993

16063

+3464

+427

+3891

108457

16490

137980
124947

- Normatíva

4440

0

4440

0

0

0

0

4440

0

4440

- 13. havi bér+ járulékai

3150

488

3150

488

+7

0

+7

3157

488

3645

- 5%-os illetzmény növekmény

2220

343

2220

343

+1235

+344

+1579

3455

687

4142

- Egyszeri bérkiegészítés

0

0

0

0

+687

+119

+806

687

119

806

IV. Pénzforg.nélk.bevétel

0

0

- Előző évi pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1557
1557

836
836

0
0

0
0

0
0

1557
1557

836
836

113879

18031

116946

18898

+5403

+890

+6293

122349

19788

2393
2393
142137

80293
69258

11683
10464

81408
70225

12242
11010

+4283
+2594

+197
+160

+4480
+2754

85691
72819

12439
11170

11035

1219

11183

1232

+1689

+37

+1726

12872

1269

23575
10011

3314
3034

23977
10705

3519
3137

+831
+289

+52
+641

+883
+930

24808
10994

3571
3778

856

0

0

0

856

0

14772
856

856

0

0

0

856

0

856

I. Személyi juttatások
-Bér
-Egyéb
II.Járulékok
III.Dologi kiadások
IV. Felhalmozási kiadások
-Beruházás
Fegyvernek, 2008. augusztus 29.

98130
83989
14141
28379

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i
nyersanyagnorma megállapításáról.

ülésére a 2009. évi

Tisztelt Képviselőtestület!
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 7,97 %os növelését javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a
nyersanyagárak folyamatosan változnak.
2008. január 1-től a felhasznált nyersanyagnorma összességében 6,2 %-kal emelkedett.
Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma
alakulását mutatja be:
Megnevezés

2007.
norma
Ft.

Bölcsőde:
-reggeli
50.-tízórai
46.-ebéd
133.-uzsonna
46.Bölcsőde átl.em.
Összesen:
275.Óvoda:
- tízórai
50.- ebéd
133.- uzsonna
46.Óvoda átl.em.
összesen:
229.Iskola
- tízórai
60.- ebéd
180.- uzsonna
50.Iskola átl.em.
összesen:
290.Felnőtt
- ebéd
196.Össz átl.
Emelkedés
715.Aranykor idősei
- reggeli
69.- ebéd
196.- vacsora
92.Idősek átl.emelés
összesen:
357.Össz.átl.emelkedés:

2008.
norma
Ft.

Változás
előző évhez
Ft.
%

54.50.140.50.-

+
+
+
+

294.-

4.4.7.4.-

+
+
+
+

2009.
norma
Ft.

Változás
előző
évhez
Ft.
%

8,00
8,70
5,26
8,70

58.54.151.54.-

+ 4.+ 4.+ 11.+ 4.-

+
+
+
+

7,41
8,00
7,86
8,00

+ 19.-

+ 6,91

317.-

+ 23.-

+ 7,82

54.140.50.-

+ 4.+ 7.+ 4.-

+ 8,00
+ 5,26
+ 8,70

58.151.54.-

+ 4.+ 11.+ 4.-

+ 7,41
+ 7,86
+ 8,00

244.-

+ 15.-

+ 6,55

263.-

+ 19.-

+ 7,79

65.190.54.-

+ 5.+ 10.+ 4.-

+ 8,33
+ 5,56
+ 8,00

70.205.58.-

+ 5.+ 15.+ 4.-

+ 7,69
+ 7,89
+ 7,41

309.-

+ 19.-

+ 6,55

333.-

+ 24.-

+ 7,77

207.-

+ 11.-

+ 5,61

224.-

+ 17.-

+ 8,21

760.-

+ 45.-

+ 6,29

820.-

+ 60.-

+ 7,89

75.207.100.-

+ 6.+ 11.+ 8.-

+ 8,70
+ 5,61
+ 8,70

81.224.108.-

+ 6.+ 17.+ 8.-

+ 8,00
+ 8,21
+ 8,00

382.-

+ 25.-

+ 7,00

413.-

+ 31.-

+ 8,12
+ 7,97

2

2008. augusztus 31.-ig a nyersanyagnorma eltérés összege – 42 571,-Ft, ami 0,09 %-os
túllépést jelent. A 2004. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2000.(X.26.).sz. önkormányzati
rendelet 2. paragrafusa alapján a nyersanyag eltérés éves átlagban az éves nyersanyag
költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
Az alábbiakban részletezzük a 2008-ra javasolt 7,97 %-os norma emelés alapján az
intézmény várható bevételeit és kiadásait:
BEVÉTEL

Nyersanyag összesen
Helybeli étk. rezsi bev. 75%
Aranykor időseinek étk. 80%
Örményes,Kuncsorba,Kétpó étk. 80%
Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele
Rezsi összesen
Nyersanyag és rezsi összesen
Egyéb bevétel
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja

75 125
41 353
4 784
10 517
750
57 404
132 529
5 040
26 709

2009. évi
javasolt
előirányzat
80 880
42 188
5 137
10 775
750
58 850
139 730
80
27 946

Bevétel Összesen

164 278

167 756

KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Élelmiszer beszerzés
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
ÁFA kiadások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások

Kiadás Összesen

2008.eredeti
előirányzat

28 112
8 651
75 125
3 018
15 423
26 652
380
11 500

168 861

29 214
9 048
80 880
3 320
16 965
27 946
420
0

167 793

Az étkeztetés bevételének számítása a 2008. évi teljesített adagszám figyelembevételével
történt, a javasolt norma emelés összegével.
Összességében a 2009-re javasolt 7,97 %-os norma emeléssel számolt 167 756 e Ft összes
bevétel fedezi a 2009 évre tervezett kiadásokat.
A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása
alapján kerültek megállapításra 20 fő alkalmazottal számolva. Az energia – és közüzemi díjak a
2008. évi fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további kiadások a 2008. évi
teljesítéssel azonos szinten lettek megállapítva.
A javasolt normaemelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2008-as év tapasztalatait, a 2009es évre várható nyersanyagárak változását.
Fegyvernek, 2008. szeptember 17.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Fodor Mihályné
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2008.(……….) számú rendelete
a 2009. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény

reggeli
Ft.

1. Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
2. Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott
3. Iskola
a) ellátott
b) alkalmazott

58.-

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

összesen
Ft.

54.-

151.224.-

54.-

317.-

58.-

151.224.-

54.-

263.224.-

70.-

205.224.-

58.-

333.224.-

4. Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

224.224.-

224.224.-

5. Alkalmazott

224.-

224.-

6. Egyéb vásárló

224.-

224.-

(2) A konyhán élelmezési rezsi költség címén az (1) bek. 1-6. pontjában a helybeli
étkezőknél a nyersanyag 75%-a, a vidéki étkezők esetében rezsiköltség címén a
nyersanyagnorma 80%-a számolható el.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott rezsi költség egyedi megállapodással csökkenthető,
minimum 30 adag esetében, amennyiben szállítási költség nem merül fel.
2. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
3. §. Ez a rendelet 2008. január 1-én lép életbe.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a 2009. évi éves ellenőrzési
tervről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja
jóvá.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében körjegyzőség
alakításáról Fegyvernek és Örményes képviselő-testületei megállapodást kötöttek, amit az együttes
képviselőtestületi ülés a 46/2007.(III.26.)sz. határozattal jóváhagyott.
Fent idézett törvény 38. § (3) bekezdése értelmében, ha a körjegyzőség székhelye nagyközség a körjegyzői
feladatokat a nagyközségi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el.
A Belső Ellenőrzési Terv ennek megfelelően tartalmazza az önálló intézmények a Polgármesteri Hivatal és a
Körjegyzőség belső ellenőrzéseit.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Örményes Önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzést Fegyvernek-Örményes
Körjegyzőség belső ellenőre látja el. A 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben 5 célellenőrzést
terveztünk, mely várhatóan 26 nappal növeli meg az összes ellenőrzési napok számát (142 + 26 = 168 nap).
Az Éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendelet határozza meg.
2009. évi fő célkitűzések:
-

A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és az önkormányzati egyéb
gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek, határozatainak betartásának,
a számviteli, bizonylati rend és fegyelem érvényesülésének és a
pénzgazdálkodás vizsgálata.

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség részéről 2009. évben javasoljuk az alábbi ellenőrzéseket elvégezni:
-

Polgármesteri Hivatal

A.) Átfogó vizsgálatok: Az intézmények gazdasági és pénzügyi ellenőrzését és a működés törvényességének
ellenőrzését 2-3 évenként kell lefolytatni.
Ennek értelmében három intézménynél javasoljuk az átfogó vizsgálatot a mellékelt 2009. évi éves ütemterv
szerint.
B.) Témaellenőrzést kettőt javasolunk az ütemterv szerint az energia felhasználással kapcsolatosan, valamint
pénztárellenőrzést a Polgármesteri Hivatalnál, önálló- és részben önálló intézményeknél.
C.) Célellenőrzést négyet javasolunk az ütemterv szerint az önkormányzati költségvetésből államháztartáson
kívülre juttatott támogatások ellenőrzésével, a 2008. évi költségvetési rendelettel, a helypénzek
elszámolásával, valamint a kintlévőségekkel kapcsolatosan.

D.) Soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtásánál tervezünk
végezni.
-

Körjegyzőség

Célellenőrzést javasolunk az ütemterv szerint a pénztárellenőrzéssel és a gazdálkodás szabályszerűségének
vizsgálatával (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
kapcsolatosan.
Fentiek alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre (Polgármesteri Hivatal
és Körjegyzőség) a revizori napok száma az összes revizori nap közel 80 %-a legyen. A fennmaradó 20 % a
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésének betartása érdekében szükség szerint a soron kívüli
ellenőrzési feladatok végrehajtására használható fel.

Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2009. évi éves ellenőrzési tervet az előterjesztés
melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

………../2008.(IX.25.) sz. önk.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvermek önkormányzatra vonatkozó 2009.
évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Belső ellenőr

Fegyvernek, 2008. szeptember ….

(:Huber Ferenc:)
polgármester

2009. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, valamint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) sz. Korm.rendelet alapján Fegyvernek Polgármesteri Hivatala,
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség, önkormányzati társulások és az önkormányzati intézmények 2009.
évi belső ellenőrzésének éves ellenőrzési terve:

A.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései
A.) ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT:
1.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Elenőrzendő időszak: 2006. január 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Bérczesi Mária (művelődésfelügyelő)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen.
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. május hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
2.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Elenőrzendő időszak: 2006. július 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen..
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. április hó
Ellenőrzésre fordított idő: 25 nap
3.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Fegyverneki Vízmű
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Elenőrzendő időszak: 2006. január 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen.
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 20 nap

Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 75 nap

TÉMAELLENŐRZÉS:
1.
Ellenőrzés tárgya: Energia felhasználás
Ellenőrzés célja: Az energia tervezés és felhasználás megvalósulása
Ellenőrzendő időszak: 2006., 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, Önálló- és részben
önálló intézmények
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. szeptember hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes,
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önálló- és részben önálló
intézmények
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 4 nap

Témaellenőrzésre fordított idő: 34 nap
CÉLVIZSGÁLATOK:
1.
Ellenőrzés tárgya: Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások
ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Elszámolásuk ellenőrzése
Ellenőrzendő időszak: 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. február hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: A 2008. évi költségvetési rendelet
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. július hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
3.
Ellenőrzés tárgya: Helypénzek elszámolása
Ellenőrzés célja: A beszedett helypénzek elszámolásának szabályszerűsége, elárusító helyek bérletének megléte
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. augusztus hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap

4.
Ellenőrzés tárgya: Kintlévőségek
Ellenőrzés célja: Kölcsönökre vonatkozó testületi határozatok betartása, nyilvántartások szabályszerűsége,
kölcsönök visszafizetése
Ellenőrzendő időszak: 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. november hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 30 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.
SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK
Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál.
Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 139 nap

B.
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Célvizsgálatok:
1..
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Körjegyzőség
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 1 nap
3.
Ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: 2008. augusztus hó és október hó bizonylatai tételesen.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Körjegyzőség
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. november hó
Ellenőrzésre fordított idő: 2 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 3 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.

SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK
Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál.
Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 3 nap
Összesen felhasználandó revizori napok száma (Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség) összesen: 142 nap

Készítette: Kapusi Jánosné (belső ellenőrzési vezető)

C.
Önálló intézmények
Belső ellenőrzései

I.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros, telephelyvezető

Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési és gondozási díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése. Az Örményesi és Kuncsorbai telephely esetében a bevétel postázásának szabályszerűsége.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
II.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés,
az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2009. év.
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.Kötelező eszközök) a tervben foglaltak - tényleges szükségletre
alapozva - előnyös árakon történek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság
érvényesül-e?
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása.
Ellenőrzött időszak: 2009.év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások
- év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30. fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak:2009. év
Ellenőrzést végzi igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja:folyamatos
III.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített folyamatos ellenőrzés:
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: az egész intézményre kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, negyedévente, szabályzatban foglaltak szerint
3.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
4.
Ellenőrzés tárgya: Pályázatok:
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

IV.) Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása )
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel, a Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj,
jegybevételek, nevezési díjak ) és a káváházi bevétellel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételéről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. májusi ülésén elfogadott 17/2008.(V.30.)
önk.rendeletének 3. §-ával (folyékony hulladék gazdálkodás) kapcsolatosan törvényességi észrevételt
tett. Az észrevételt másolatban csatoljuk az előterjesztéshez.
2008. májusi ülésen elfogadott önkormányzati rendelet 1. §-a a szolgáltatási díj összegének emelését
tartalmazza.
A 486.- Ft/m3+ÁFA-ról, 506.- Ft/m3+ÁFA áremelés visszamenőleges hatállyal (április 1.) nem a
lakosságot érinti, hanem az a közszolgáltató (vízmű, mint önkormányzati intézmény) részéről a
közszolgáltatást végző vállalkozó részére történő kifizetés, mely a vállalkozó javára szól.
Fenti áremelést a vállalkozók kérték. Kifizetésre értelemszerűen a tárgyhót követően utólag kerülhet
sor.
Fentiek miatt törvénysértés nem történt az önkormányzati rendeletben.
Ahhoz azonban, hogy egyértelmű legyen a rendelet szövege, külön előterjesztésben az alábbi
módosítást terjesztjük a képviselőtestület elé:
Az egységes szerkezetű rendelet 9. §. (3) bek.:
- jelenlegi szövege: „A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató vállalkozói
szerződést köthet. Ez esetben a szolgáltatási díj összege 506.- Ft/m3+ÁFA.”
- módosításra tervezett szöveg: „A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre a közszolgáltató
vállalkozói szerződést köthet. Ez esetben a vállalkozó részére a közszolgáltató által
fizetendő szolgáltatási díj összege 506.- Ft/m3+ÁFA.”
Mindezekről a Dr.Csíkos Zoltán hivatalvezető-helyettes t írásban tájékoztattuk. Az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 99. (1) bekezdés értelmében a képviselőtestületnek
kötelessége a törvényességi észrevételt megtárgyalni és döntést hozni.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslattal élek a Tisztelt Képviselőtestület felé:
……………./2008.(IX.25.) sz.

határozati javaslat

Törvényességi észrevételről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 99. §. (1) bek. alapján megvizsgálta az Észak-Alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kirendeltségének törvényességi észrevételét a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. májusi ülésén elfogadott 17/2008.(V.30.)
önk.rendeletének 3. §-ával (folyékony hulladék gazdálkodás) kapcsolatosan .

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet kifogásolt
szakasza nem törvénysértő, mert az áremelés visszamenőleges hatállyal
(április 1.) nem a lakosságot érinti, hanem az a közszolgáltató (vízmű, mint
önkormányzati intézmény) részéről a közszolgáltatást végző vállalkozók
kérésére és részükre történő kifizetést jelenti, mely a vállalkozó javára szól.
Kifizetésre a tárgyhót követően utólag kerül sor.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási
Közigazgatási Hivatal Kirendeltsége
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 15.

Huber Ferenc
polgármester

Hivatal

J.N.Sz.Megyei

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére építésügyi hatósági
jogkör gyakorlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. március 26-án 46/2007.(III.26.) sz. alatt döntött FegyvernekÖrményes Körjegyzőség megalakításáról, mely Körjegyzőség 2007. április 1. óta működik
Fegyvernek székhellyel.
Az építésügyi és építés felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) korm.r. 1/B. mellékletében Jász-Nagykun-Szolnok megyében 3. sorszámmal
szerepel Fegyvernek, mint elsőfokú építésügyi hatósági jogkört gyakorló település fegyverneki
illetékességi területtel, míg Örményes község a kormányrendelet 1/A. mellékletében
Törökszentmiklós város illetékességi területén szerepel.
Mivel a két település Körjegyzőségben működik, és Fegyvernek maradéktalanul rendelkezik a fenti
kormányrendeletben előírt személyi- és tárgyi feltételekkel javaslom, hogy a képviselőtestület
kezdeményezze az építésügyi hatósági jogkör mindkét településen történő ellátását Fegyvernek
székhellyel.
A határozati javaslat mindkét településen történő elfogadása után megkeressük a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztályát a kormányrendelet módosításának
kezdeményezésével.
Az elsőfokú építésügyi hatósági jogkört Örményes településre is kiterjesztve, 2009. január 1-i hatállyal
szeretnénk ellátni.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……………../2008.(IX.25.) sz.
határozati javaslat
Építésügyi hatósági jogkör gyakorlásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete kezdeményezésére kéri a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztályát, hogy Fegyvernek és Örményes
önkormányzat illetékességi területére kiterjedően Fegyvernek nagyközség lássa el
az I. fokú építésügyi hatósági jogkört 2009. január 1-től kezdődően.
2.) Fegyvernek Önkormányzat (Körjegyzőség) rendelkezik az építésügyi és építés
felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) kormányrendeletben előírt személyi és tárgyi feltételekkel.
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a jogszabályban
meghatározott építésügyi hatósági jogkör gyakorlásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket a továbbiakban is biztosítja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Török Csaba polgármester
3.) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti
Főosztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2008. szeptember 11.
Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T. 56/556-010.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához való
csatlakozásról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer feltételeit a szociális
rendelet módosításáról szóló 50/2000. /XII.15./ sz. önkormányzati rendeletben szabályoztuk.
Az alábbiak szerint bemutatjuk az eddig kiutalt és igénybevett, támogatásokat:
2001. évtől 2008. augusztus 31-ig 190 főnek összesen 5.048.000- Ft helyi támogatás került
utalásra, mely összeg tartalmazza a 2008. évi forduló keretében "A"-típusú pályázóknak
megítélt 10 havi ösztöndíját, valamint a „B” típusú pályázók 5 havi ösztöndíját is. A
támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak elszámolása
2007/2008. tanév II. félévéig megtörtént. Az önkormányzatnak összesen 361.000.- Ft lett
eddig visszautalva, a tényleges felhasználás így:.4.687.000.- Ft
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag
támogatott , teljes idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft. (7/1996. (IV.5.) önk. rendelet 6/B.§ (1) bekezdése
alapján)
2008. évi „A” típusú ösztöndíjasok száma: 22 fő ; ebből: 3 fő 5.000.-Ft/hó,
6 fő 4.000.-Ft/hó,
13 fő 3.000.-Ft/hó, támogatásban
részesült. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve.) Ez összesen: 890.000.-Ft
kiadást jelentett volna az önkormányzatnak 2008. évben, de 2008/2009-es tanév első
félévében már csak 16 tanuló folytatott tanulmányokat, így az elutalt összeg 645. 000.-Ft-ra
módosult.
Megyei támogatásban "A" típusú pályázók közül 5 fő havonta 1000.-Ft támogatásban
részesül.
A 2007. évi "A" típusú támogatás folyósítása 2008. januárjában jár le.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű a (2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű ( nappali tagozatos)
felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak
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részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft.
2008. évi "B" típusú ösztöndíj pályázatra nem érkezett kérelem.
Előző években 2006 évben benyújtott pályázatok alapján 1 fő részesül
támogatásban, összege: 5.000.-Ft/hó.

’B’ típusú

Megyei támogatásban „ B” típusú pályázók közül 1 fő havonta 1000.-Ft támogatásban
részesült.
Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező
mértékben egészíti ki. (megduplázza)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 15-20 új jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve, 2008. évben várható kiadás:
2009. évi forduló keretében „A” típusú pályázókra 15 fő x 10 hó x 4000.-Ft összegű
támogatással számolva: 600.000.- Ft, valamint 2006. években már megítélt „B” típusú
pályázó részére fizetendő támogatás összesen 1 fő x 10 hó, x 5000.-Ft összegű
támogatásokkal számolva, összesen: 50.000.- Ft, MINDÖSSZESEN: 650.000.- Ft/év
kötelezettségvállalást jelent.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007.
(III.26.) OM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásának kereteit, ami szerint az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati
rendszerében való részvétel önkéntes, a csatlakozást nem lehet visszavonni!
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2009. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” /1. sz. melléklet/ legkésőbb 2008.
szeptember 30-ig eljuttatja a az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére. A
nyilatkozat határidőre történő elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer
részesévé. A pályázatokat a 2/A–2/B. sz. melléklet szerint kell kiírni. A pályázatok
benyújtásának határideje 2008. október 31.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.

-

......................../2008. (IX. 25.) sz.

2

-

határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozásról
1.) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet
alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú
pályázatokat a 3/A.- 3/B sz. melléklet szerint.
Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2008. szeptember 10.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Somodi Erika

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére az Önkormányzat
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben indítható csoportok,
osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja
előírja, hogy a fenntartó nevelési-, illetve tanévenként engedélyezi az indítható óvodai és iskolai
csoportok, osztályok számát és a maximális létszámtól való eltérést.
A maximálisan felvehető gyermek, illetve tanuló létszámot az idézett törvény 3. számú melléklete
tartalmazza. Ezen melléklet II. fejezet 3. pontja szerint a fogyatékos, továbbá a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat a sérülés mértékétől függően 2, illetve 3 gyermeknek, tanulónak kell
számításba venni.
A beterjesztett mellékletek a fentiek alapján készültek. A maximálisan felvehető létszámok túllépését
a körzethatárok eltolódása, a sajátos nevelési igény megállapítása, továbbá az óvodában a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye alapján az óvodai nevelés időtartamának meghosszabbítása okozza.
Mivel a kuncsorbai és az örményesi tagintézmények létszáma mélyen alatta marad a maximálisan
felvehető gyermekek számának, és a közeljövőben remény sincs arra, hogy azt megközelítse, így
dönteni az adatok alapján a fegyverneki tagintézmények esetében szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

………/2008. (IX. 25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2008/2009-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való
eltérés engedélyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján az 1, 2.
mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2008/2009-es nevelési, tanítási évben, a
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát és
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 16.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi M.

2. sz. melléklet
2008/2009. nevelési év indításakor a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
tagintézményeinek létszám adatai az alábbiak szerint alakulnak

Telephelyek

Csoport

Annaházi

Kiscsop.
Középső
Nagy

16
21
23

16
21
23

20
25
25

Központi

Kiscsop.
Középső
Nagy

25
25
26

25
25
27

25
25
25

Kiscsop.
Középső
Vegyes
Nagy

24
30
22
29

24
30
22
29

25
25
25
25

Kiscsop.
Vegyes

Bölcsőde
Kuncsorbai óv Vegyes

14
16
12
19

14
16
12
19

25
25
12
25

Napsugár Óv. Kis-Köz.
Köz-Nagy
Összesen

20
22
344

20
23
346

25
25
382

Újtelep

Szapárfalu

Beírt gyer. létsz. Integrált.nev.

1

1
2

Számított létsz. Max.felvehető Létsz. túllépés

2
5
4

11

A 2008/2009-es tanév indításakor az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola tagintézményeinek létszámadatai az alábbiak szerint alakultak:

Kuncsorbai
Általános

létszá
m
Számí
tott
létszá
m

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

létszá
m
2
főnek
számí
t
Számí
tott
létszá
m
létszá
m
túllép
és

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

létszá
m
2
főnek
számí
t
3
főnek
számí
t
Számí
tott
létszá
m
létszá
m
túllép
és

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Intézményegység

létszá
m
2
főnek
számí
t
Számí
tott
létszá
m
létszá
m
túllép
és

Osztály

Max felvehető

1. sz. melléklet

Általános iskola
1.a.
1.b.
2.a.
2.b.
3.a.
3.b.
4.a.
4.b.
Alsó tag.
5.a.
5.b.
6.a.
6.b.
7.a.
7.b.
8.a.
8.b.
Elt. 5.
Elt. 7-8.
Felső tag.
Ált. isk.

-

21
20 24
24
24
24
22
23
182
20
20
21
19
24
21
27
29
181
363

1

22
20
26
26
28
32
32
29
215
24
27
24
23
27
27
34
31

2
2
4
8
10
6
33
4
7
3
4
3
6
7
2

0
0
0
0
2
6
6
3
0
0
0
0
0
0
4
3

35
68

216
431

4
3

34
30
18
18
11
9
120
551

23
23 19
22
24
25
20
19
175
26
27
23
21
20
22
18
27
1
4
189
364

211233113 6
42964241240
53

1

1
1

25
23
20
23
26
28
23
20
188
34
31
25
30
26
26
20
31
2
6
231
419

0
0
0
0
0
2
0
0
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0

10 -

10

0

10 -

10

0

8

0

7

0

26
26

5

5

26
26

7

1

26
26

7-

5

5

10

10

26
26

34
7

1
2

35
9

0

16

2

18

0

17

2

19

0

16

3

19

0

30
30
30
30
30
30
30
30
6
6

56
90

9
10

65
100

10

10

Szakiskol
a
9.o.
10.o.
11.a.
11.b.

12.a.
12.b.
Szakisk
Mindösszesen

30
27
18
18
11
9
113
476

7
75

4
0
0
0
0
0

30
30
30
30
30
30

364

53

1

419

90

10

100

10

10

A táblázatból kiderül, hogy a tényleges létszámok -az 1993.évi LXXIX. Ktv.3.sz melléklete alapján-sehol sem haladják meg a maximálisan felvehető létszámot. A 3.sz. melléklet II. 7. pontja
szerint az óvodai csoportok, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot maximum 20%-kal át lehet lépni, ha az intézménybenlegfeljebb kétcsoport, ill. két azonos évfolyamúosztály
indul. A számított létszám alapján két tanulócsoportban van túllépés az Orczy Anna Ált. Isk. és Szakiskola Tagintézményben: a 3. b, és a 4. a osztályokban 0,8 fővel.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2007. január 12-én pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására Feladat-ellátási Megállapodást
kötött Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós,
Örményes önkormányzata.
A megállapodás keretében a pedagógiai szakszolgálati feladatokat – konkréten: logopédia,
gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat 2007.
január 30-tól a Törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Nevelési-oktatási Központ látja el, melyhez az
állami támogatással nem finanszírozott részt az önkormányzatok saját szolgáltatásaik után maguk
fizetik.
A megállapodás V. pontja szerint az önkormányzatoknak jelezni kell kilépési szándékukat. A kilépés 6
hónapos felmondási határidővel, június 30-ra szólóan történhet.
Javaslom a fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeinek, hogy az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola, valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 2009.
szeptember 1-től kezdődően a pedagógiai szakszolgálati feladatokat - logopédia, gyógytestnevelés,
nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás - Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
települések esetében szolgáltatóként az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola lássa el az alábbi
indokok alapján:
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola vezetése megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a
törökszentmiklósi többcélú kistérségi társulás keretein belül egységes pedagógiai szakszolgálatot
(EPSZ) működtessen, mely ellátná az óvodás és iskolás korú gyerekeket Fegyvernek, Örményes és
Kuncsorba vonatkozásában.
A vizsgálat elvégzésével gyógypedagógus szaktanácsadót bíztunk meg, aki figyelembe véve a
jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ellátandó gyerekek számát kidolgozta
az intézményen belül működő egységes pedagógiai szakszolgálat tervezett szervezeti kereteit és
szakmai követelményeit. A szakértői anyagból, melyet levelemhez mellékelek, az alábbi lényeges
tartalmakat emelem ki:
Az EPSZ vállalt feladatai:
 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI A) rehabilitációs foglalkoztatása
 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI B) rehabilitációs foglalkoztatása
 Beilleszkedési, tanulási , magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók fejlesztő
foglalkoztatása
 Beszédfogyatékos és/vagy beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek logopédiai ellátása
 Nevelési tanácsadás
 Pályaválasztási tanácsadás
 Gyógytestnevelés
Az EPSZ feladatellátás megszervezésének személyi feltételei:
Intézményegység vezető (gyógypedagógus)
Logopédus

1 fő
2 fő

2
Gyógypedagógus
Fejlesztő pedagógus
Gyógytestnevelő
Ügyviteli dolgozó

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A gyógytestnevelési feladat ellátását a megfelelő igény megjelenésekor szerveznénk meg, ezért a
tervezett költségvetés erre vonatkozóan nem tartalmaz adatokat sem a bevételi sem a kiadási oldalon.
Az EPSZ tárgyi feltételei:
Induláskor az EPSZ által használatba vehető termek a tagintézményekben létező fejlesztő
szobák és tornaszobák lennének. A későbbiekben, amennyiben megvalósul az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola tervezett bővítése, a szakszolgálat a Felszabadulás út 165. alatti épületbe
költözhet. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, indulókészletek beszerzéséhez
hozzávetőleg 1 000 000 Ft egyszeri beruházást kell végrehajtani.
Az EPSZ egy évre kiszámolt várható költségvetése:
Előzetes számítás - a 2008. szeptember 1-én meglévő létszámadatok és hatályos jogszabályok alapján
- a tervezett Egységes Pedagógiai Szakszolgálat éves költségvetésének főbb számairól
Bevételek tervezése:
Jogcím:
"A" Sajátos Nevelési Igényű tanulók
"B" Sajátos Nevelési Igényű tanulók
BTMN tanulók
Logopédiai ellátás
Nevelési tanácsadás
Pályaválasztási tanácsadás
Szakdolgozónként:
Számított éves bevétel:

létszám:
normatíva:
33
192 000
11
144 000
74
144 000
65
11 000
71
11 000
118
2 000
6
1 050 000

összeg:
6 336 000 Ft
1 584 000 Ft
10 656 000 Ft
715 000 Ft
781 000 Ft
236 000 Ft
6 300 000 Ft
26 608 000 Ft

Kiadások tervezése:

Megnevezés:
Vezető (1 fő x F5)
Pedagógusok (5 fő x F4)
Adminisztrátor (0,5 fő x C7)

egyéb
munkabér: szem.jutt:
2 300 000
160 000
10 000 000
800 000
600 000
140000

Személyi juttatások + járulékok összesen:
Dolgi kiadások (arányosítással)c
Számított éves kiadás:

járulék:
összesen:
760 000 3 220 000 Ft
3 224 000 14 024 000 Ft
216 000
956 000 Ft
18 200 000 Ft
800 000 Ft
19 000 000 Ft

Megjegyzés: Az alapfeladat ellátásának bevételei a tagintézmények vonatkozásában csökkennek az
SNI tanulók normatívájával, ez jelentős változást jelent az intézményi költségvetés szerkezetére. (Erről
bővebb tájékoztatás szóban)
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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………………/2008.(IX.25.) sz.

határozati javaslat

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a kistérségi társulás többször
módosított 28/2007.(I.12.) sz. határozatával Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba,
Tiszabő,
Tiszapüspöki,
Tiszatenyő,
Törökszentmiklós,
Örményes
önkormányzatok által elfogadott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról
szóló Feladat-ellátási Megállapodás V. pontja alapján, 2009. június 30-val a
pedagógiai
szakszolgálati
feladat-ellátást
konkrétan:
logopédia,
gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
– az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, valamint a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában felmondja.
2.) Egyben kéri a kistérségi társulást, hogy Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
vonatkozásában a pedagógiai szakszolgálatot, ezen belül logopédiát,
gyógytestnevelést, nevelési tanácsadást, továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadást a kistérségen belül, a Törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Nevelésioktatási Központ mellett, önálló szolgáltatóként lássa el az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 17.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25.-i ülésére folyószámlahitel
felvételéről
Tisztelt Képviselőtestület !
A 2008. évi költségvetési rendelet 16. § (3) bekezdése szerint 120 millió Ft folyószámlahitel vehető
igénybe, melyet ez év december 12-ig vissza kell fizetni.
A jövöévi fizetőképség megörzése érdekében újabb hitelt kell igénybe venni, melynek visszafizetési
határideje 2009 .december 11. A 2008. évi fizetőképességünk tapasztalatai alapján (a 120 millió Ft
folyószámlahitel igénybevétele mellett szükségessé vált július 2.-án, július 30.-án, szeptember 2.-án 2020 illetve 15 millió Ft munkabérhitel felvétele is) javasoljuk 140 millió Ft folyószámlahitel igénybevétel
elfogadását a mellékelt határozati javaslattal. A 2009-es évben figyelemmel kell lenni a beruházások
támogatásának megelőlegezésére is.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
………/2008.(IX. 25. ) sz.
önkormányzati határozati javaslat
Folyószámlahitel felvételéről
l. Fegyvernek Önkormányzat Képvisetőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2008.december 12-i időponttal 140 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetés ideje: 2009. december 11.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
3. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA valamint az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
4. Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a hitel felvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse.
Fegyvernek, 2008. szeptember 10.
Huber Ferenc
polgármester

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 25-i ülésére
a Fegyvernek települési szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemterv jóváhagyásáról.
Tisztelt Képvis el őtestület!
Településünkön a keletkező szennyvizek kezelését a Fegyverneki Vízmű által üzemeltetett folyékony
hulladékkezelő telep végzi, mely a telep maximális tisztító kapacitásának figyelembevételével kiskörzeti
jelleggel Örményes és Kuncsorba települések szippantott szennyvizét is fogadja.
A tisztító telep működése vízjogi üzemeltetési engedélyhez kötött tevékenység, mellyel a telep 2010.
december 31-ig rendelkezik. Nagyon fontos mindannyiunk számára a megfelelő hatékonyságú tisztítás
biztosítása, valamint a szigorú környezetvédelmi jogszabályok által meghatározott kibocsátási határértékek
maradéktalan betartása.
Településünkön 2006. évben rendkívüli belvízhelyzet alakult ki, mely következtében a telepre beszállított
szennyvíz mennyisége nagy mértékben megnőtt, így a kiegyenlítetlen minőséggel együtt túlterhelte a telepet.
A telep tisztítási hatásfoka a rendkívüli helyzet miatt lecsökkent, a tisztított szennyvíz minősége egyes
paraméterek tekintetében 2006/2007. évben több alkalommal meghaladta az engedélyben meghatározott
határértékeket.
Fentiek alapján az illetékes Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 4337-7/2007. számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 39.§.(1) bekezdése alapján szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására kötelezte az üzemeltetőt.
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Fegyverneki Vízmű elkészítette a szennyezés-csökkentési
ütemtervét, mely az előírt határidőre benyújtásra került a környezetvédelmi hatóság részére, melyhez a
Felügyelőség több alkalommal is kiegészítést kért. A Felügyelőség a 2006/2007. évben elvégzett
fejlesztéseken túl előírta 2008. évtől a türelmi idő végéig további szennyezés-csökkentési fejlesztések
ütemezését és megvalósítását, melyeket a jelenlegi technológia üzemelése mellett kívánunk megtenni, hogy a
kibocsátott szennyvíz paraméterei megfeleljenek a jogszabályban előírt határértékeknek.
A korábbiakban benyújtott ütemterv kiegészítésre került az alábbi tervezett szennyezés-csökkentési
fejlesztésekkel:
 Szennyvíz beszállítás szabályozása
 Iszapszint és fonalasodás szabályozása
 Szennyvíz fogadó ellenőrző egységének beszabályozása
 SBR reaktor üzembiztonságának növelése
 Távfelügyelet kiépítése
 Tartalék légellátás
 Levegőztető elemek állapotának felülvizsgálata
 Dekantáló felújítása
 SBR tisztítási program bővítése
 Szennyező paraméterek folyamatos kontrollálása
 Uszadék-kezelés megvalósítása
 Mésztejadagolás hatékonyságának javítása
A beruházás és a tervezett fejlesztések megvalósulását követően javul a tisztított szennyvíz minősége,
csökken a telep határérték feletti szennyezőanyag kibocsátása, így teljesül a vonatkozó jogszabályokban és
az üzemeltetési engedélyben meghatározott határértékek betartása.

Amennyiben a kibocsátó a szennyezés-csökkentést a Felügyelőség által jóváhagyott szennyezés-csökkentési
ütemtervnek megfelelően hajtja végre, kérelmére a bírságot (csatornabírságot vagy vízszennyezési bírságot)
a Felügyelőség az adott szennyező anyag kibocsátási határértéke fölötti kibocsátása után számított teljes
bírság 3 %-ában állapítja meg Ez a kedvezmény a jóváhagyott szennyezés-csökkentési ütemtervben foglalt
fejlesztések megvalósításáig (üzembe helyezéséig), de legfeljebb a türelmi idő végéig tart. A türelmi idő
esetünkben a 4337-7/2007. számú határozat alapján 2015. december 31., mely időpontig a szennyezéscsökkentési intézkedések teljes körűen végrehajtandók. Az előírt szennyezés-csökkentési ütemterv
készítéséért és annak megvalósításáért a szennyvíztisztító tulajdonosa felelős.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt szennyezés-csökkentési ütemtervet
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

………………../ 2008. (IX.25.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
a Fegyvernek települési szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemterv jóváhagyásáról.
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szennyvíztisztító telep
szennyezés-csökkentési ütemtervét jóváhagyja.
2. Az ütemtervben foglalt szennyezés-csökkentési fejlesztéseket 2015. december 31-ig meg kell
valósítani.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nagy Mihály, vízművezető
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 2.
Huber Ferenc
Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Vízmű Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a
Képviselőtestület 47/1993. (IV.1.) számú határozatával fogadta el, melyet a 40/1994.(IV.28.),
87/2001.(V.24.), 95/2002.(V.6.) sz. határozattal módosított.
A Vízmű Alapító Okiratának 2.) pontja tartalmazza az intézmény nevét: Fegyverneki Vízmű (az
5/1999. (I.28.) számú önkormányzati határozattal módosítva)
A jelenleg is érvében lévő egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ azonban a Fegyverneki Vízműtelep
megnevezést használja, mely ellentétes az Alapító Okiratban foglaltakkal, ezért szükséges az SZMSZben módosítani az intézmény megnevezését.
Az SZMSZ 5.sz. melléklete tartalmazza az intézmény dolgozóinak munkaköri elnevezését, melyek a
következők: vízműtelepi csoportvezető, vízműkezelő, vízműtelepi villanyszerelő, betanított
vízműkezelő, számlázó, pénztáros, vízdíj beszedő. Az SZMSZ-ben nem szerepel a
településüzemeltető-informatikus és a szennyvíztelep kezelő munkakör, mellyel az SZMSZ 4, illetve
5. sz. mellékletét ki kell egészíteni. Egyidejűleg a 4. sz.melléklet könnyebb kezelhetősége érdekében a
táblázat megjelenésén változtattunk, ezért új 4. sz.melléklet elfogadását javasoljuk.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.
................./2008. (IX.25.) számú határozati javaslat
A Fegyvernek Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 47/1993.(IV.1.) számú határozattal
elfogadott és a 40/1994.(IV.28.), 87/2001.(V.24.), 95/2002.(V.6.) sz. határozattal
módosított Fegyvernek Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
1.) Ahol a Szabályzat „Fegyverneki Vízműtelep”-et említ, azon „Fegyverneki Vízmű”vet, ahol „Vízműtelep”-et említ, azon „Vízmű”-vet kell érteni.
2.) A Fegyverneki Vízműtelep Szervezeti és Működési Szabályzata 4. melléklete hatályát
veszti és helyébe e határozat melléklete lép.
3.) A Fegyverneki Vízműtelep Szervezeti és Működési Szabályzata 5. melléklete
kiegészül az alábbi munkakörökkel:
„szennyvíztelep kezelő”
településüzemeltető-informatikus”
4.) Az SZMSZ módosítása 2008. október 1-én lép hatályba.
Erről értesül:
1.) Vízmű vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2008. szeptember 11.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Huber J.

……………../2008.(IX.25.) sz. határozattal elfogadott
Vízmű szervezeti és működési szabályzatának 4. sz. melléklete
Vízmű dolgozóinak munkaruha, védőruha juttatásának rendje
Beosztás,
munkakör
1.
vízműtelepi
csoportvezető
2. vízműkezelő
3. villanyszerelő
4. szennyvíztelep
kezelő
5.
betanított
vízműkezelő

6. vízdíj beszedő

Munkaruha
Kétrészes
munkaruha
(saválló)

Vattakabát
Vattanadrág
Esőkabát
Férfi bakancs

esőkabát
félcipő
kesztyű

Védőruha

ITJ szám
* 77-16-1

* 77-16-81
* 77-16-83
* 77-41-14
* 68-11-2
Gumicsizma+bélés
* 68-31-1
Védőkesztyű(bőr,gumi) * 78-45
Védősisak,
gázálarc
szürőbetéttel
Hosszúszárú
* 68-31-11
gumicsizma
77-41-14
68-12-35
* 78-45

Kihordási
(hó)
9

idő

24
24
36
12
36
24
36

*-val jelzett ITJ számú munkaruha, illetve védőruha juttatása az 1991. évi XC. törvény 4. sz.
melléklete szerint adómentes.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 25-i ülésére a Fegyvernek, Lehel út 3. sz..
alatti (1003/2 hrsz.) telek értékesítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Palcsi Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2. sz. alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonát
képező Lehel u. 3. sz. alatti, 1003/2 hrsz-ú, 611 m2 nagyságú beépítetlen területre. Vételárként 200.000.- Ft-ot
jelölt meg készpénzben, mely m2-enként 327,3.- Ft-ot jelent.
A megvásárolni kívánt telken a lakóépület 2005-ben belvizes ingatlannak lett nyilvánítva és a lebontása is
megtörtént. 2006. januárjában került önkormányzati tulajdonba.
Az önkormányzatnak az alábbi kiadásai voltak az ingatlanra vonatkozóan:
- 25.000.- Ft + Áfa épülettörlési vázrajz elkészíttetése
- 50.700.- bruttó romeltakarítás
Amennyiben a telek beépítésre kerül, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2004. (II. 1.) sz. rendelet 2. §. (2)
bek. szerint statikus véleménye alapján kell az épületek alapozását megerősíteni. A kivitelezési és műszaki
megoldás jelentős többletköltséget jelent az építtető számára, emiatt ezt a telket csökkentett áron lehet
értékesíteni.
A fentiek figyelembe vételével javaslom a telek értékesítését. Az értékesítés mellett szól, hogy amennyiben
továbbra is önkormányzati tulajdonban marad a telek, úgy minden évben jelentős többletköltséget okoz az
ingatlan gondozása az önkormányzatnak.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

…………………………./2008. (IX. 25.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Lehel u. 3. sz. alatti (1003/2 hrsz.) telek értékesítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Lehel u. 3. sz.
alatti (1003/2 hrsz) 611 m2 nagyságú beépítetlen területet értékesíti Palcsi
Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2. sz. alatti lakos részére 200.000.- Ft-ért.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2008. szeptember 15.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.: 56/556-018
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Fegyvernek,
Felszabadulás út 161. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérbe adásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint arról a testületet már tájékoztattam, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatához a JNKSZ.
Megyei Agrárkamarától megkeresés érkezett, hogy az agrárkamarai ügyintézés céljára, 2008. október
1-től határozatlan időre, 12.500.- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében helyiséget biztosítsunk.
Erre a Fegyvernek, Felszabadulás út 161. sz. alatti épületben, a volt kínai bolt 2. sz. üzlethelyiséget
(35,5 m2) tartjuk alkalmasnak, melyen kisebb átalakítást, illetve festést kellett végezni.
Ugyanitt található még az 1. sz. üzlethelyiség (bababolt), és a 3. sz. helyiség, ami jelenleg üresen áll és
hasznosítható.
Az ügyfélfogadáshoz a technikai (szélessávú internet hozzáférés) és infrastrukturális feltételek
biztosítottak.
Az agrárkamarai ügyfélfogadás jelenleg a községháza udvarán, a falugazdásszal egy helyiségben
történik, ez a megoldás azonban hosszabb távra nem alkalmas a feladat ellátására.
Az ügyek helyben történő intézése mindenképpen a gazdálkodók, őstermelők érdekét szolgálja, ezért
javasoljuk, hogy a képviselőtestület az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó 9/1999. (V. 6.) sz. rendelet 2. §. a.) pontjában biztosított lehetőséggel
éljen. („Nem kell pályázattal a helyiség bérlőjét kijelölni abban az esetben, ha az önkormányzat
képviselőtestülete közérdekből határoz”.) és a helyiséget pályáztatás nélkül, közérdekből adja bérbe az
Agrárkamarának.
A Képviselőtestület a vagyongazdálkodásról és vagyonkezelésről szóló 3/2006. (II.1.) sz. rendelet 1. §.
(2) bek. értelmében „Az önkormányzat tulajdonával való rendelkezésre a Képviselőtestület jogosult.”
……………………./2007. (III. 29.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérbe adásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló módosított 9/1999. (V. 6.) sz. önk. rendelet 2. §. a.) pontja és a
vagyongazdálkodásról és vagyonkezelésről szóló 3/2006. (II. 1.) sz. rendelet 1. §.
(2) bekezdése alapján a Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. önkormányzati
bérleményből a 2. sz. helyiséget (35,5 m2) közérdekből a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Agrárkamara részére, agrárkamarai ügyek helyben történő intézése
céljából, 2008. október 1-től határozatlan időre bérbe adja.
A bérleti díjat 12.500.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási Csoport
5. Irattár
Fegyvernek, 2008. szeptember 18.
/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Stefán A.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 25-i ülésére a fegyverneki 0388/4 hrsz-ú
gyepből történő területkivonásról és úttá történő átminősítésről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Holt-Tisza I. tóegység pajkosi részén a mellékelt térkép alapján szükséges út kialakítása. Jelenleg ezen a
szakaszon a 0356 hrsz. és a 0388/3 hrsz-ú út között nincs összeköttetés, ezért a gyepként nyilvántartott területet
használják útként. Szükséges tehát az út kialakítása, illetve a gyepből történő átminősítés. A területkivonás és az
úttá történő átminősítés költsége kb. 250.000.- Ft. Így kerül kialakításra a valóságnak megfelelő állapot.

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
……………../2008. (IX . 25.) sz. határozati javaslat:
a fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásról és úttá történő átminősítésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a
fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonást és úttá
történő átminősítést.
……………../2008. (IX . 25.) sz. határozati javaslat:
Kötelezettségvállalás a fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásra és úttá történő
átminősítésre.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
250.000.- Ft értékben a 2008. évi költségvetés terhére a fegyverneki
0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásra és úttá történő
átminősítésre.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 16.

/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Dománné

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 25-i ülésére a fegyverneki 0211/4 és 0205/4,
valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá történő átminősítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő 0189/5 hrsz. 1,4553 ha, 0196/2 hrsz. 0,5426 ha, 0205/4 hrsz. 0,6307 ha,
0211/4 hrsz. 0,6204 ha összesen 3,2490 ha területű utakra a megváltozott tulajdonviszonyok miatt nincs szükség,
a valóságban ezek az utak már szántóként vannak hasznosítva. Ahhoz azonban, hogy ezek a Földhivatal
ingatlan-nyilvántartásában szántóként szerepeljenek szükséges a területek művelési ágának megváltoztatása.
A művelési ág változással járó költségek (vázrajz készítés 80.000.- + ÁFA), ami a haszonbérbe adás esetén
megtérül.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását, mert csak ebben az esetben lehetséges a területeket a későbbiek
folyamán bérbe adni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

…………………………./2008. (IX. 25.) sz. határozati javaslat
a fegyverneki 0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá történő átminősítéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a fegyverneki
0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá történő
átminősítését.
Megbízza a polgármestert a Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal
által vezetett ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetéssel.

……………../2008. (IX . 25.) sz. határozati javaslat:
Kötelezettségvállalás a fegyverneki 0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá
történő átminősítésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
80.000.- Ft+ Áfa értékben a 2008. évi költségvetés terhére a fegyverneki
0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá történő
átminősítésére.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2008. szeptember 15.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Fegyvernek, Sallai u. 6. sz.
alatti ingatlan megvásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Iványi Lajos Fegyvernek, Háy M. u. 25., Csík Istvánné 1211 Budapest XXI. Ker. II. Rákóczi F. u. 50-56. 8/96.,
Görög Mártonné 5000 Szolnok Hild V. u. 5. 10/83. sz. alatti lakosok eladási szándékot jelentettek be az egyenlő
arányban tulajdonukat képező Fegyvernek, Sallai u. 6. sz. (792 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe
1844 m2, melyből a lakás alapterülete 72 m2 nagyságú – 2 szoba, 1 konyha, fürdőszoba van, a melléképület 40
m2 nagyságú. A lakás jó állapotú, belül felújított, kívül festési munkálatokat igényel. Az eladók a vételárat
3.500.000.- Ft-ban határozták meg, fizetés módját készpénzben adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon
belül. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük.
Ugyanerre az ingatlanra Pataki Erzsébet Fegyvernek, Táncsics M. út 43. sz. alatti lakos vételi szándékát jelezte.
Jelenleg élettársa szüleinél laknak egy hátsó épületet alakítottak lakhatóvá, gyermekük 2008. márciusában
született. Az élettárs szüleivel megromlott a viszonyuk. A gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges
körülményeket szeretne biztosítani a lakás megvásárlásával, ehhez kéri az önkormányzat segítségét.
Jövedelemigazolást nem nyújtott. A szerződés megkötésekor 700.000.- Ft-ot tud fizetni készpénzben, a gyermek
után járó 450.000.- Ft szociálpolitikai támogatást átutalással, valamint a fennmaradó 2.350.000.- Ft-ot 15 év alatt
szeretné részletekben kifizetni.
Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlásához.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
……………………../2008. (IX. 25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Sallai u. 6. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai u. 6. sz. alatti ingatlant forrás
hiányában nem vásárolja meg Iványi Lajos Fegyvernek, Háy M. u. 25., Csík Istvánné 1211
Budapest XXI. Ker. II. Rákóczi F. u. 50-56. 8/96., Görög Mártonné 5000 Szolnok Hild V. u. 5.
10/83. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető
Fegyvernek, 2008. szeptember 17.

/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Stefán A.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére az Alsóréti
Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza üzemeltetésével kapcsolatban - 2008. szeptember 17-én –
megbeszélésre került sor a területi engedélyeket értékesítő horgászegyesületek képviselőivel.
(Fegyverneki Horgászegyesület, Sárszögi Sporthorgász Egyesület, Kisújszállási Munkás
Horgászegyesület, Törökszentmiklósi Horgászegyesület, Tiszapüspöki Szőke Tisza
Horgászegyesület) A résztvevők tájékoztatást kaptak a 2008. évben elvégzett feladatokról,
valamint a halászati üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokról és bevételekről. A megbeszélés
témája volt továbbá, a 2009. évi horgászrend kialakítása valamint a területi engedélyek
árainak megállapítása.
Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosítására az alábbi javaslatok érkeztek:
1. A horgászegyesületek egyetértettek a területi engedélyek árának emelésében. A
véleményük szerint az engedélyek, az emelések után, sem fogják meghaladni a
környező vízterületeken alkalmazott díjak mértékét. Javasolták hogy a díjakat a
képviselőtestület az alábbiak szerint módosítsa.

Felnőtt éves:
Ifjúsági éves
Gyermek éves:
Felnőtt napi:
Ifjúsági napi:
Gyermek napi:

2008. év
12.500.-Ft
6.000.-Ft
2.000.-Ft
2.000.-Ft
1.300.-Ft
500.- Ft

2009. évre javasolt
14.000.-Ft
7.000.-Ft
2.500.-Ft
3.000.-Ft
1.500.-Ft
800.-Ft

A módosításokhoz a halgazdálkodási terv II.4. pontjának módosítására van
szükség.
2. Az értékesített területi engedélyek összesítésekor megállapítottuk, hogy a felnőtt
heti területi engedélyek közül 1 db, az ifjúsági heti engedélyek közül pedig szintén
1 db került értékesítésre. Az egyesületek ezért javasolták, hogy a felnőtt heti
területi és az ifjúsági heti területi engedélyek kiadását szüntessük meg és azokat
töröljük a halgazdálkodási tervből. (halgazdálkodási terv II.4. pont ). A javaslat
érinti továbbá a halgazdálkodási terv II.6. pontjában szabályozott horgászrendet is.
A II.6. pontból törölni kell a hetijegyekre vonatkozó szabályokat.
3. Az egyesületek javasolták, hogy a halgazdálkodási tervben kíméleti területként
megjelölt I. tóegységen engedélyezzük a horgászatot. Indoklásuk szerint évente
növekszik a horgászok száma és ezzel a döntéssel megnövekedhetne a horgászati
terület, valamint a tóegység partszakasza is gondozottabb lenne, ha horgászati
tevékenységet lehetne ott folytatni. A megbeszélésen végül olyan döntés született,

hogy javasoljuk a Képviselőtestületnek, hogy a halgazdálkodási terv
módosításával engedélyezze az I. tóegység Nagykörűi híd és a Sportpálya mellett
található vízműtárgy közötti szakaszon, a horgászati tevékenység folytatását a
horgászok részére.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

…………/2008. (IX.25) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti HoltTisza - 246/2007.
(XI.29.) sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Halgazdálkodási terv II.4. pontjából a következőket törli :
„Felnőtt területi éves:
Felnőtt területi heti:

1100 db

12.500.- Ft

50 db

7.500.- Ft

Felnőtt területi napi:
300 db
2.000.- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Ifjúsági területi éves:
Ifjúsági heti:

200 db

6.000.- Ft

10 db

3.500.- Ft

Ifjúsági napi:
50 db
1.300.- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Gyermek területi éves:

50 db

Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

2.000.- Ft
500.- Ft
”

helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felnőtt területi éves:

1100 db

14.000.- Ft

Felnőtt területi napi:
600 db
3.000.- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Ifjúsági területi éves:

100 db

7.000.- Ft

Ifjúsági napi:
50 db
1.500.- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Gyermek területi éves:

300 db

Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

3.000.- Ft
800.- Ft
”

2. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjából a következőket törli:
”Az érvényes hetijeggyel rendelkező felnőtt horgász naponta a méret korlátozás alá
eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat, az ifi
horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kg-ot foghat.”
3. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjából a következőket törli:
”Az 1-es kíméleti területen mindennemű horgászat tilos, e terület a természetes
szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül.”
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya
mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további
szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében
fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása
tilos.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Pogármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási csoportjai
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 18.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 25-i ülésére a Fegyvernek, Csobánkai út (
külterület 05/2 és 020 hrsz ) felújításához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételéről
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 85/2008.(V.29.) sz. határozatával kötelezettséget
vállalt a 2008. évi költségvetésének terhére 28.185.016 forint összeggel a Csobánkai út felújítására és pályázatot
nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: HÖF_TEKI 2008 évi pályázati felhívására.
Mint ismeretes a Tisztelt Képviselőtestület előtt a Csobánkai út felújítására az Önkormányzat 70% -os
támogatást, 19.729.511 forint HÖF_TEKI támogatást nyert.
A fennmaradó 30% saját erő jelenleg a
költségvetésben a fejlesztési hitelek között szerepel.
Az Önkormányzatnak lehetősége van az MFB (Magyar Fejlesztési Bank) keretein belül kedvező kamatozású
fejlesztési hitel felvételére, melyhez minimum a fejlesztés bruttó költségeinek 5 %-át saját erőként kell
biztosítani. Amennyiben a Testület a beruházás megvalósítása mellett dönt, az az alábbi források bevonásával
lenne megvalósítható:
Forás megnevezése
-saját erő-folyószámlahitel
-HÖF_TEKI támogatás
-fejlesztési célú hitel
Mindösszesen:

Forrás összege (eFt)
1.409.251
19.729.511
7.046.254
28.185.016

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslattal a fejlesztési
hitel felvételét szíveskedjenek jóváhagyni .

............./ 2008.(………...) számú

határozati javaslat:

ÖKIF program kertében Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7.046 eFt fejlesztési hitel felvételét
jóváhagyja.
2.) A hitel célja a Fegyvernek, Csobánkai út (05/2 hrsz. és 020 hrsz.) felújítása
3.) A hitel futamideje 5 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2014. június 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.
Fegyvernek, 2008. szeptember 17.
(: 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 Bozsó Ágnes
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A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe
A kérelmezővel egy háztartásban lakók száma:

fő

A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása:
Neve

Születési ideje

Rokoni kapcsolata a
kérelmezővel

a)
b)
c)
d)
e)

g)

A háztartás összes havi jövedelme ________________ Ft, az ez alapján számított egy főre jutó
havi nettó jövedelem: __________________Ft/hó.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6)
bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja,
felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul
veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése alapján az
önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. A jövedelmek valódiságának igazolására
szolgáló iratokat mellékelem.

B) JÖVEDELMI ADATOK
A kérelmező
jövedelme

A jövedelmek típusai

Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók jövedelme
a) pontban
szereplő

b) pontban
szereplő

c) pontban
szereplő

d) pontban
szereplő

e) pontban
szereplő

f) pontban
szereplő

1.
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem, alkalmi
munkavégzésből származó jövedelem és táppénz
2.
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem (beleértve az őstermelő is)
3.
Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából
származó jövedelem
4.
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj,
özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres
szociálisjáradék, átmeneti járadék, stb.)
5.
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj árvaellátás, stb.)
6.
Önkormányzat, munkaügyi és egyéb
szervek által folyósított egyéb rendszeres pénzbeli
ellátás (rendszeres szociális segély, ápolási díj,
időskorúak, járadéka, stb.)
7.
Föld bérbeadásából származó jövedelem
8.
Egyéb
(pl.
ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9.
Összes bruttójövedelem
10.
Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11.
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege
12.
Munkavállalói járulék összege
13.
A háztartás havi nettó jövedelme
összesen: (9-(10+11+12)

Dátum:
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

nagykorú hozzátartozó aláírása

g) pontban
szereplő

Forintban
összesen

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ÖRMÉNYES KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

MEGHÍVÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. szeptember 25-én – csütörtök – 15 órakor együttes ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Fegyvernek községháza házasságkötő terme

Napirend: Körjegyzőség költségvetésének módosítása

Fegyvernek, 2008. szeptember 18.

Huber Ferenc

Török Csaba

polgármester

polgármester

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésére a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés
módosításának jóváhagyásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását együttes ülésen tárgyalja
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata
és
Örményes
Község
Önkormányzata
a
megállapodás V. fejezet 3.) c. 4. bekezdés alapján Örményesen.
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 135.844 e Ft, ezt javaslom
növelni 6.293 e Ft-tal így 142.137 e Ft-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:
A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot azért szükséges növelni 4.283 e Ft-tal, mert az alkalmi
fizikai munkavállalók bére a Polgármesteri Hivatalon lett megtervezve, de a Körjegyzőségnél
került kifizetésre, valamint a köztisztviselők alapilletményén az egyszeri bérkiegészítés sem
szerepelt az eredeti előirányzatban, de kifizetése már megtörtént.
2.) Járulékok: Az előirányzatot 831 e Ft-tal kell növelni, mert a személyi juttatásoknál említett
kifizetések járulék vonzata szükségessé teszi azt.
3.) Dologi kiadások: Előirányzatát javaslom 289 e Ft-tal,
B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:
Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzatát javaslom növelni 5.403 e Ft-tal.
C.) Örményes Községkiadási előirányzat módosításának oka:
Örményes Község előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatát javaslom növelni 197 e Ft-tal a köztisztviselők
alapilletményén az egyszeri bérkiegészítés kifizetése miatt.
2.) Járulékok: Az előirányzatot javaslom növelni 52 e Ft-tal tervezési hiba miatt, illetve a személyi
juttatásoknál említett kifizetés miatt.
3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom növelni 641 e Ft-tal mert a gázenergia szolgáltatás
és a víz és csatorna díj alul lett tervezve.
D.) Örményes Község bevételi előirányzat módosításának oka:
Örményes Község bevételi előirányzatát javaslom növelni 890 e Ft-tal.
A kiadások és bevétek alakulása részletesen az alábbi:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások
= Bér
- Köztisztviselők alapilletménye

+
+

474

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

1

+
2.594

+
5.403
4.283

- Részmunkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselők rendszeres személyi
juttatása

+

46

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Köztisztviselők normatív jutalma
- Alkalmi fizikai munkavállalók bére
( levélkihordók bére )

+ 1.318
+
756

(átvezetés a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladatáról, levélkihordás díja )

= Egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása
( közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
továbbtanulók támogatása miatt )
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése
és hozzájárulása

+

1.689

+ 1.189

+

500

+

622

+

117

+
+

13
79

( védőszemüveg és ajándékutalvány vásárlás miatt )

2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása

+

831

+

289

+

5.393

+

10

( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

- Természetbeni egészségbiztosítási
járulék kiadása
( jutalom, megbízási díj, egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék
- Munkaadói járulék
( jutalom, megbízási díj , egyszeri
bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

3. Dologi kiadások
- Egyéb információ hordozó beszerzés
előirányzata

+

69

+

200

+

20

( Complex éves előfizetés miatt )

- Egyéb készlet beszerzés előirányzata
( Karácsonyi díszkivilágítás vásárlás
pályázati önrésze miatt )

- Reprezentáció
( virágcsokor, koszorú vásárlás miatt )

FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
+ 3.464
2.) 13. havi bér+ járulékai
+
7
3.) 5%-os illetmény növekmény
+ 1.235
4.) Egyszeri bérkiegészítés
+ 687
2. Működési bevételek
- Felügyeleti jellegű tevékenység
+
10
díjbevétele

+

5.403

( telephely engedély kiadása )
Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen

+

Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen

+ 5.403

2

5.403

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

+
197

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

1. Személyi juttatások
= bér
- Köztisztviselők alapilletménye

+

+

+
160

+

37

890

90

( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Részmunka időben foglalkozt. köztisztviselők
rendszeres személyi juttatása
+
70
( egyszeri bérkiegészítés miatt 1 fő részére heti 4 órás )

= egyéb
- Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása

+

37

( közigazgatási alapvizsga, tandíj miatt )

2. Járulékok
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási
előirányzata

+
+

39

+

7

+
+

1
5

52

( egyszeri bérkiegészítés és tervezési hiba miatt )

- Természetbeni egészségbiztosítási
járulék kiadási előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés miatt )

- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
- Munkaadói járulék kiadási előirányzata
( egyszeri bérkiegészítés járulék vonzata miatt )

3. Dologi kiadások
- Gázenergia szolgáltatási díj

+

641

+ 585

( eredeti előirányzat alultervezése miatt )

- Víz és csatorna díjak

+

20

+

36

( eredeti előirányzat alultervezése miatt )

- Vásárolt közszolgáltatások előirányzata
( postai bélyeg vásárlás miatt )

+ 890

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1.)Intézményfinanszírozás
1.) Önkormányzati kiegészítés
2.) 5%-os illetmény növekmény
3.) Egyszeri bérkiegészítés

+

890

+ 427
+ 344
+ 119

Örményes Község kiadási
előirányzat összesen

+ 890

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen

+ 890

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Fegyvernek, 2008. augusztus 29.
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…………………./2008.(IX.25.) sz.
önkormányzati határozat
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30)
Korm. rendelet 29. § (7) értelmében
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

4

Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 1. sz. melléklet
157/2008.(IX.25.) sz.hat.melléklete
2008. évi 2. sz. módosítás

BEVÉTEL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek
-Intézményi működési bev.

2008. eredeti
2008. módosított
2008. javasolt
előirányzat
előirányzat
módosítás
Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes
114710
17200
117777
18067
+5403
+890

2008. javasolt
módosítás
Körjegyzőség
összesen

2008. módosított
előirányzat
Fegyvernek Örményes
+ 6293
123180
18957

2008. mód.
előirányzat
Körjegyzőség
összesen
142137

100

0

107

0

+10

0

+10

117

0

117

100

0

107

0

+10

0

+10

117

0

117

II. Támogatás értékű bevétel

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

- Támogatás értékű mműködési
bevétel
= Egyéb támogatás értékű bevétel

1647
1647

0

0

1310

337

0

0

0

1310

337

-

-

1310

337

0

0

0

1310

337

III. Intézményfinanszírozás

114610

17200

114803

16894

+5393

+890

+6283

120196

17784

-Önkormányzati kiegészítés

1647

104800

16369

104993

16063

+3464

+427

+3891

108457

16490

137980
124947

- Normatíva

4440

0

4440

0

0

0

0

4440

0

4440

- 13. havi bér+ járulékai

3150

488

3150

488

+7

0

+7

3157

488

3645

- 5%-os illetzmény növekmény

2220

343

2220

343

+1235

+344

+1579

3455

687

4142

- Egyszeri bérkiegészítés

0

0

0

0

+687

+119

+806

687

119

806

IV. Pénzforg.nélk.bevétel

0

0

- Előző évi pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1557
1557

836
836

0
0

0
0

0
0

1557
1557

836
836

113879

18031

116946

18898

+5403

+890

+6293

122349

19788

2393
2393
142137

80293
69258

11683
10464

81408
70225

12242
11010

+4283
+2594

+197
+160

+4480
+2754

85691
72819

12439
11170

11035

1219

11183

1232

+1689

+37

+1726

12872

1269

23575
10011

3314
3034

23977
10705

3519
3137

+831
+289

+52
+641

+883
+930

24808
10994

3571
3778

856

0

0

0

856

0

14772
856

856

0

0

0

856

0

856

I. Személyi juttatások
-Bér
-Egyéb
II.Járulékok
III.Dologi kiadások
IV. Felhalmozási kiadások
-Beruházás

98130
83989
14141
28379

