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1. Polgármester tájékoztatója
2. Az önkormányzat költségvetésének módosítása
3. 2010. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
4. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
5. A zártkerti 4048 hrsz-ú ingatlanból 1/12-ed önkormányzati tulajdonú szántó, valamint a zártkerti

4045 hrsz-ú szántó értékesítéséről
6. A zártkerti 4093/2 hrsz-ú szántó értékesítéséről.
7. Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkákra
8. Tájékoztató a Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport tevékenységéről és céljairól.
9. Előterjesztés parlagfű-mentesi alaphoz való csatlakozásról.
10. Előterjesztés hitel felvételről

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2-3. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

4. napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási Központ Igazgatója

Fegyvernek, 2009. december 10.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. december 17-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 November 17-én a vöröskereszt többszörös véradóknak kitüntetést adott át. A korábbinál

aktívabb volt a véradók megjelenése.
 27-én a Szociális Munka Napja keretében a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ a dolgozói részére ünnepséget tartott az Ady E. úti Idősek Klubjában.
 28-án a Szolnok TV-ben a Szapáry Népdalkör egyik tagja, Rajna Imréné sikeresen szerepelt, a

tízes döntőben vehetett részt.
A december 1. és december 5. között megtartott „Kistérségi egészségnapok” sikeresen
lezajlottak, a vizsgálatokat, szűréseket sokan vették igénybe. A program keretében rendkívüli
véradás is volt, 49 fő jelent meg és 42 véradótól vettek vért.
A program megtartásához Magyarországi Zsidó Alapítványtól 600 eFt-ot, adományokból
837.000.- forint készpénz gyűlt össze, valamint természetbeni hozzájárulás, amelynek értéke
200.000.- Ft. A rendezvény egyéb kiadásokkal – helyiség biztosítás, gépjármű használat - együtt
kb. 2.000.000.- Ft-ba került.
December 5-én kulturális programmal, illetve tombolasorsolással zárult az egészséghét. Az öt
napig tartó rendezvénysorozat sikerét bizonyítja az, hogy a szűréseken, programokon közel
2.000 fő fegyverneki, 31 fő kuncsorbai és 50 fő örményesi lakos vett részt. A szűréseken kívül
számos felvilágosító előadás is volt (pl. iskolásoknak a kábítószer veszélyeiről), kiállítás, műsoros
előadások. (részletes tájékoztatás a www.fegyvernek.hu honlapon és a Fegyverneki Hírmondó
decemberi számában olvasható)

 December 1-én a Tűzoltóság Köztestületi ülésén vettem részt, ahol az elmúlt időszak szakmai és
gazdasági beszámolóját tárgyalta a testület. Az ülésen jeleztem, hogy az önkormányzatunk
szeretné, ha csökkenne az önkormányzati hozzájárulás. Erről később születik döntés.

 2-án Vidékfejlesztési Fórum volt a Művelődési Házban a helyi Leader csoport és a
Vidékfejlesztési Iroda szervezésében. A fórumon kevesen vettek részt annak ellenére, hogy
egyre nagyobb jelentősége lesz a fórumnak a vidékfejlesztéseket érintő források elosztásában.

 3-án Vízügyi Tanács ülésen vettem részt, ahol a Tiszai rész-vízgyűjtő tervet elfogadtuk, illetve
hét pontban az intézkedéseket. Ez a tervezés érinti a Fegyverneki Holt-Tiszát is.

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének kérése alapján, a megyei
főjegyző írásban kereste meg a települési jegyzőket, hogy működjenek együtt a közúti
közlekedési szabálysértési bírságok végrehajtási eljárásának meggyorsításában.

 December 7-én a kivitelező cég megkezdte a Konyha épület tetőszigetelési munkáit.
 8-án intézményvezetői értekezlet volt.
 12-én a Móra Ferenc Iskola Karácsonyi műsoros ünnepséget rendezett a Művelődési Házban.
 15-én a kistérségi társulás, valamint a TISZK tart ülést, itt tárgyalásra kerül a TISZK vagyon

kérdése is.
 Rendőrségtől kapott tájékoztatás: a beszámolás időpontjáig nem érkezett meg.

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 2
- köztemetés -
- átállási támogatás -
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- lakásfenntartási támogatás 59
- 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 2
- átmeneti segély elut. 5
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön 1
- szociális kölcsön elutasítás 1
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

a beszámolási időszakban a polgármesteri keretből nem volt kifizetés

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: Dobos Zoltán és neje Katona I. u. 6. lakásvásárlás 340.000.- Ft
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: nemleges
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

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

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

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
MEGAKOM Kft. Nyíregyháza Szennyvíztelep bőv.

és
szennyvízcsatornázás
előkészítői munkái

7.500

Dr.Stiegler Erzsébet ügyvéd
Szolnok

„
5.625

BraunLazar Kft Bp. „ 4.875
Forensys Tanácsadó Kft. „ 3.000
Fazekas Ügyvédi Iroda
Szolnok

„
1.875

NC és C Kft. „ 875

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok
 2009. évi CXX. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 2009. évi CXXV. tv. a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Fegyvernek, 2009. december 10.

Huber Ferenc
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére tetőszigetelési
munkák finanszírozásáról, fejlesztési hitel felvételére

Tisztelt Képviselőtestület!

Amennyiben a Képviselőtestület az előzőekben előterjesztett feladat (önkormányzati tulajdonú
épületek tetőszigetelése) megvalósítása mellett dönt, a feladat finanszírozására az alábbi javaslatot
terjesztem elő:

Lehetősége van az Önkormányzatnak az MFB (Magyar Fejlesztési Bank ) Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül kedvezményes hosszú lejáratú
(maximum 20 év) fejlesztési hitel felvételére. Kamat mértéke: az Általános beruházási célok
esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%. Saját erő mértéke a beruházás – hiteligénylő áfa
visszaigénylési jogosultságától függően nettó, vagy bruttó – bekerülési értékének legalább 5%-a.

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 243
-Visszaigényelhető ÁFA 1.030
fejlesztési hitel 4.616
Források összesen: 5.889

A hitel törlesztésére 5 éves futamidőt javaslunk. A törlesztés megkezdésére 2011. március 14-ig
türelmi idő igénybevételét. Ebben az esetben 230,8 eFt-os negyed éves törlesztő részletek terhelik a
költségvetést.

Az előterjesztést megvitatás után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjenek elfogadni:

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

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 4.616 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 5 év, türelmi idő 2011. március14-ig.
4.) A hitel lejárata 2015. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

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

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

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

Fegyvernek, 2009. december 11.

(: 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
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2008. december 17-i ülésére az Önkormányzat 2009.
évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén a 2/2009.(III.2.) számú
rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2009. évi költségvetését 1.939.727 eFt költségvetési főösszeggel . Ez
idáig a költségvetés főösszege kettő alkalommal módosult. A módosítás során a költségvetés főösszegét 308.082
eFt-tal növelte a testület, így jelenleg a módosított költségvetési főösszeg 2.247.809 eFt.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítették soron következő költségvetés módosítási javaslatukat ,
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 8.772 eFt-tal 2.239.037 eFt-ra csökkentik. Az alábbi költségvetés módosító
javaslat elfogadásával a folyószámlahitel 2.271eFt-tal 136.695 eFt-ra növekszik.

A költségvetés módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:

BEVÉTELEK

A bevételek előirányzatának növelését indokolja az intézményi működési bevételek növekedése(étkezési bevételek,
alkalmazotti befizetések, szolgáltatások bevételeinek növekedése (műtrágya szórás), valamint a helyi adóknál
befolyt terven felüli bevételek is jelentős összeggel növelik a bevételeket(kommunális adó, helyi iparűzési adó)
Beemelésre kerül a gépjárműadóból és a helyi adókhoz kapcsolódó bírság és pótlék bevételekből befolyt
többletbevétel. Az állami támogatásoknál javasolt módosítást indokolja a szociális ellátások kifizetéseinek
növekedése, valamint a szakmai informatikai feladatok és esélyegyenlőség támogatására kapott összeg. A
bevételeket csökkenti az eredménytelenül zárult útépítési pályázat támogatási összege. Továbbá a tervezett
fejlesztési hiteleknél is jelentős összegű csökkentésre teszünk javaslatot, melyek felvétele szintén pályázati
eredmények miatt nem valósult meg 2009. évben.

KIADÁSOK

A módosítási javaslat a kiemelt előirányzatok szinte mindegyikét érinti. A személyi juttatásoknál és a járulékoknál
a növekedést egyrészről az indokolja, hogy a közakalmazottak és köztisztviselők kereset kiegészítése beemelésre
került(9-10-11.hó), másrészt az évközbeni személyi változások miatt szükséges korrekciókat is elvégezték az
intézmények. A dologi kiadások jelentősen megnövekedtek a tervezetthez képest. Az intézmények illetve a
Polgármesteri Hivatal részletes indoklásában felsoroltak miatt. A felhalmozási kiadásoknál javasolt módosításokat
a beruházások, felújítások ütemezése, pályázati lehetőségek eredmények indokolják. Növekszik a tartalék a
lekötött betét kamatával, csökken az esélyegyenlőségi támogatás pályázott összegével , csökken a polgármesteri
keretösszegből történt felhasználással illetve az iparűzési adóból képzett tartalék maradványával. Tovább
csökkenti a tartalékot a szakmai vizsgákra átvezetett összeggel, valamint a járulék tartalékkal felhasználás miatt.

A létszámot érintő módosító javaslat az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ-től, valamint a Gyermekélelmezési Konyhától érkezett.
( Indoklás az intézményeknél leírva.)

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § .(1) alapján a 2009. évi költségvetés módosítására az
alábbi javaslatot teszem:

A 2009. évi költségvetés módosítására tett javaslat részletes indoklással címenként

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
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A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 1.653 e Ft

Az intézményi működési bevételek - 1.265 e Ft
előirányzatát javaslom csökkenteni

Étkezési térítési díj a kisebb igénybevétel miatt - 1.851 e Ft
Fegyverneki telephely - 1.323 e Ft
Örményesi telephely - 428 e Ft
Kuncsorbai telephely - 100 e Ft

Egyéb intézményi bevételek + 586 e Ft
Fegyverneki telephely + 350 e Ft
Nappali ellátás térítési díja
Örményesi telephely + 36 e Ft
Nappali ellátás térítési díja
Kuncsorbai telephely + 200 e Ft
Nappali ellátás és ebéd szállítás

A támogatásértékű bevételt, ezen belül a szociálpolitikai támogatás - 1.067 e Ft
előirányzatát javaslom csökkenteni
az étkezés tervezettnél kisebb igénybevétele miatt

Fegyverneki telephely - 823 e Ft
Örményesi telephely - 244 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni + 679 e Ft
Fegyverneki telephely
Fénymásoló vásárlása 145/2009.(VII.16.) sz. önk. hat. + 450 e Ft
Kereset kiegészítésre + 170 e Ft
A kereset kiegészítés tartalék által nem fedezett része 291 e Ft
Járulék megtakarítás elszámolása - 121 e Ft
Telephely összesen: + 620 e Ft
Örményesi telephely
Kereset kiegészítés + 59 e Ft
A kereset kiegészítés tartalék által nem fedezett része

A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 1.653 e Ft

A személyi juttatásokat előirányzatát javaslom csökkenteni - 1.615 e Ft
Bér - 1015 e Ft

Fegyverneki telephely
Kereset kiegészítés + 309 e Ft
Bér megtakarítás - 1.494 e Ft
Telephely összesen: - 1.185 e Ft
Örményesi telephely
Kereset kiegészítés + 101 e Ft
Bér megtakarítás betegség miatt - 31 e Ft
Telephely összesen: - 70 e Ft
Kuncsorbai telephely
Kereset kiegészítés + 100 e Ft
Telephely összesen: + 100 e Ft

Egyéb személyi juttatások - 600 e Ft
Fegyverneki telephely
Tiszteletdíj megtakarítás - 300 e Ft
Kuncsorbai telephely
Tiszteletdíj megtakarítás - 300 e Ft
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A járulékokat előirányzatát javaslom csökkenteni - 132 e Ft
Fegyverneki telephely
A járulékköteles jövedelmek vonzataként - 150 e Ft
Örményesi telephely
A járulékköteles jövedelmek vonzataként + 14 e Ft
Kuncsorbai telephely
A járulékköteles jövedelmek vonzataként + 4 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni - 427 e Ft

A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni - 2.920 e Ft
a tervezettnél kisebb igénybevétel miatt

Fegyverneki telephely -2.148 e Ft
Örményesi telephely - 672 e Ft
Kuncsorbai telephely - 100 e Ft

Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni + 2.493 e Ft
Fegyverneki telephely
A koncepció szerint a dologi kiadásokat + 2.257 e Ft
alulterveztük, de az intézmény működéséhez
ezek a kiadások szükségesek.
( tisztítószer, telefon, karbantartás, postaköltség…)
Fedezete a megtakarítások és az ellátottak befizetése
Örményesi telephely + 36 e Ft
Nappali ellátás térítési díj befizetés felhasználás
Kuncsorbai telephely + 200 e Ft
Nappali ellátás és ebéd szállítás befizetés felhasználás

A felhalmozási kiadások ezen belül a beruházás előirányzatát + 451 e Ft
javaslom növelni

Fegyverneki telephely
Fénymásoló vásárlás a 145/2009.(VII.16.) önk.h.alapján

A tartalék előirányzatát javaslom növelni + 70 e Ft
Fegyverneki telephely
Kereset kiegészítés fedezetére - 101 e Ft

Örményesi telephely
Kereset kiegészítés fedezetére - 25 e Ft
Kuncsorbai telephely
Kereset kiegészítés fedezetére - 104 e Ft
Tiszteletdíj megtakarítás + 300 e Ft
Telephely összesen: + 196 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 2.808 e Ft

Intézményi működési bevételek változása -562 e Ft
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Kuncsorba:
- technikai jellegű változás- egyéb int.működési bevétel

közös üzemeltetés az iskolával- átkerült a támogatásértékű bevételek
közé. -562 e Ft

Támogatás értékű bevétel változása 562 e Ft
Kuncsorba:
- technikai jellegű változás- egyéb int.működési bevétel

közös üzemeltetés az iskolával- átkerült a támogatásértékű bevételek
közé. 562 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés 59 e Ft
Fegyvernek:
- Pályázat útján kapott Közalapítványtól 2 óvoda egység 49 e Ft
- Szülői befizetés (kirándulás kiegészítésére) 10 e Ft

Intézményfinanszírozás : 2.749 e Ft
Fegyvernek: Óvodák
Intézményfinanszírozás nő
- Önkormányzati kiegészítés I. csökken
- Bölcsőde kereset kiegészítés fedezetéhez átadás miatt - 67 e Ft
- Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt -169 e Ft
- Járulék tartalék elszámolás miatt (intézményi összesen szinten) -192 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés II. nő
- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) 3.108 e Ft
- JNKSzM.Közokt. Közalapítványtól pályázat útján kapott 170 e Ft
- Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció
- Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt 169 e Ft
- Örményes járulék tartalék csökkenése miatt 81 e Ft
- Kuncsorba járulék tartalék csökkenése miatt 35 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- Önkormányzati kiegészítés I. nő

- Bölcsőde kereset kiegészítés fedezetéhez átadás miatt 67 e Ft
Örményes:
- Normatív Támogatás
- 5 fő gyermek létszám csökkenés miatt normatív támogatás csökken - 410 e Ft
- Kistérségi támogatás
- 5 fő gyermek létszám csökkenés miatt támogatás csökken - 167 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I. nő
- 67/2009(X.15.) sz. Önk.határozat (Örményes) alapján 8 e Ft
- Járulék tartalék elszámolás miatt - 81 e Ft
Kuncsorba:
- Normatív Támogatás

- 2 fő gyermek létszám csökkenés miatt normatív támogatás csökken - 197 e Ft
- Kistérségi támogatás
- 2 fő gyermek létszám csökkenés miatt támogatás csökken - 67 e Ft
- 2009. évi költségvetési trv.8.mell.2.2.1.eb.) pontja alapján nő 433 e Ft

- Önkormányzati kiegészítés II. nő
- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) 232 e Ft
- Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció
- Fegyvernek által adott támogatás csökkenése miatt -169 e Ft
- Járulék tartalék elszámolás miatt - 35 e Ft
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A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. 2.808 eFt

A személyi juttatások : - 109 e Ft
A bért javaslom növelni ,ill. átcsoportosítani
Fegyvernek:: óvodák
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés

járulék megtakarítási tartalékból átemelve(2009. szept..-nov.havi) 477 e Ft
- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) 964 e Ft
- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) átcsoportosítás egyéb személyi jellegűből 943 e Ft
- Betegszabadság miatt átcsop. egyéb személyi jellegűre - 473 e Ft
- 1 % változó bér átcsoportosítása karbantartási kiadásokra - 699 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 74 e Ft

- Személyi jellegű kiadásokra átcsop. (betegszab.stb.) - 96 e Ft
- Dologi kiadásokra átcsop. (tisztítószer,egyéb szakmai) - 100 e Ft
Örményes :
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 29 e Ft

- Dologi kiadásokra átcsop. - 168 e Ft
- normatív és kistérségi támogatás csökkenés miatt - 126 e Ft
Kuncsorba:
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 37 e Ft

- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) 72 e Ft

- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) átcsoportosítás egyéb személyi jellegűből 32 e Ft

- Személyi jellegű kiadásokra átcsop. (betegszab.stb.) - 75 e Ft
Egyéb személyi jellegű kiadások
Fegyvernek:: óvodák
- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően
(bér,járulék, dologi) - 1.589 e Ft

- Betegszabadság miatt átcsop. bérből 473 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- Személyi jellegű kiadásokra átcsop. (betegszab.stb.)bérből 96 e Ft
Kuncsorba:
- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően -55 e Ft
(bér,járulék, dologi)

- Személyi jellegű kiadásokra átcsop. (betegszab.stb.)bérből 75 e Ft

Járulékok: 779 e Ft
A járulékokat javaslom növelni a bér és egyéb személyi jutt. növekedéssel összefüggésben

Fegyvernek : óvodák
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezés rendezése 36 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulékmegtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 130 e Ft

- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) 308 e Ft
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- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően 246 e Ft
(járulék)

Fegyvernek: Bölcsőde
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezés rendezése - 14 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulékmegtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 20 e Ft

Örményes :
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezés rendezése 7 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulékmegtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 8 e Ft

Kuncsorba:
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezés rendezése - 3 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulékmegtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) 10 e Ft

- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) 23 e Ft

- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program
támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően 8 e Ft
(járulék)

Dologi kiadások: 3.328 e Ft
Fegyvernek óvodák
- Pályázat útján kapott Közalapítványtól 2 óvoda egység 49 e Ft
- Szülői befizetés (kirándulás kiegészítésére) 10 e Ft
- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) 1.836 e Ft
- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően (dologi) 400 e Ft
- JNKSzM.Közokt. Közalapítványtól pályázat útján kapott 170 e Ft
- 1 % változó bér átcsoportosítása karbantartási kiadásokra 699 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- Dologi kiadásokra átcsop. (tisztítószer,egyéb szakmai) bérből 100 e Ft
Örményes :
- 67/2009(X.15.) sz. Önk.határozat (Örményes) alapján 8 e Ft
- Dologi kiadásokra átcsop.bérből 168 e Ft
- normatív és kistérségi támogatás csökkenés miatt

A szociális helyiségek elmaradt felújítása miatt - 264 e Ft
Kuncsorba:
- A 23/2009.(V.22.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) 137 e Ft
- A 9/2008.(III.29.) OKM rend. alapján óvodai fejlesztő program

támogatására (IPR) a felhasználásnak megfelelően (dologi) 15 e Ft

Tartalék: - 1.190 e Ft
Fegyvernek óvodák
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezés rendezése - 112 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés

járulék megtakarítási tartalékból átemelve(2009. szept..-nov.havi) - 477 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
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járulék megtakarítási tartalékból átemelve(2009. szept..-nov.havi) - 130 e Ft
- Bölcsőde kereset kiegészítés fedezetéhez átadás miatt - 67 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezése rendezése 14 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) - 74 e Ft

- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve(2009. szept..-nov.havi) - 20 e Ft

- Bölcsőde kereset kiegészítés fedezetéhez átadás miatt 67 e Ft
Örményes:
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezése rendezése - 88 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)

járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) - 29 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) - 8 e Ft

- normatív és kistérségi támogatás csökkenés miatt
Az ÁFA visszatérités e célra tartalékra helyezett összege - 187 e Ft

Kuncsorba:
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba

helyezése rendezése - 32 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) - 37 e Ft

- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. szept..-nov.havi) - 10 e Ft

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SUAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 20.745 e Ft.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: 1.764 e Ft.

Orczy:
Továbbszámlázott szolgáltatások (áram) növekedés miatt: 835 e Ft.

Móra:
Élelmezési bevételek az igénybevétel növekedés miatt: 272 e Ft.

Szalai:
Élelmezési bevételek ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt: 353 e Ft.

Egyéb saját bevétel növekedés: 88 e Ft.

Kuncsorba:
Élelmezési bevételek ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt: 151 e Ft.

Egyéb saját bevétel növekedés: 65 e Ft.

A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: 2.834 e Ft.

Orczy:
Közhasznú támogatás: 154 e Ft.

Móra:
Közhasznú támogatás: 43 e Ft.

Szocpol. támogatás a várható igénybevétel alapján: 1.789 e Ft.

Szalai:
Szocpol. támogatás a várható igénybevétel alapján: 450 e Ft.



8

Kuncsorba:
Szocpol. támogatás a várható igénybevétel alapján: 398 e Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 426 e Ft.

Orczy:
Működési célú, - nonprofit szervezettől: 107 e Ft.

Működési célú, - magánszemélytől: 40 e Ft.

Működési célú, - szakképzési hozzájárulás: 222 e Ft.

Felhalmozási célú, - szakképzési hozzájárulás: 57 e Ft.

Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom: 15.721 e Ft.

Orczy:
A normatív támogatás csökkentése: -446 e Ft.

IPR pályázat 4.601 e Ft.

Integrációs pótlék (23/2009 (V.22.) OKM rend. 2.753 e Ft.

Szakmai vizsgák tám. (13/2009 (IV.22.) OKM rend. 255 e Ft.

Közoktatási Közalapítvány 21-53/2009. ikt. sz. levél 123 e Ft.

Önkormányzati kiegészítés I.
 Eszközbeszerzés önrész 21-53/2009. ikt. sz. levél: 349 e Ft.
 Külön kezelt energia kiadások fedezetére: 1.000 e Ft.
 Külön kezelt energia kiadások (átcsop. Mórától): 1.500 e Ft.
 Normatíva lemondás miatti növekedés: 446 e Ft.
 A járulék megtakarításból képzett tartalék kivezetése miatt: -292 e Ft.
Móra:
IPR pályázat 3.567 e Ft.

Integrációs pótlék (23/2009 (V.22.) OKM rend. 2.753 e Ft.

Közoktatási Közalapítvány 21-53/2009. ikt. sz. levél 92 e Ft.

Önkormányzati kiegészítés I.
 A megállapodás szerinti korrekció csökk. miatt.: 4 e Ft.
 Külön kezelt energia kiadásokra (átcsop. Orczyhoz): -1.500 e Ft.
 Ördögszekér tábor tám. 56/2009. (III.26.) Önk. hat.: 125 e Ft.
 A járulék megtakarításból képzett tartalék kivezetése miatt: -224 e Ft.

Megáll. sz-i korrekció csökk. (kuncsorbai változás fedezete) -4 e Ft.

Szalai:
IPR pályázat 418 e Ft.

Integrációs pótlék (23/2009 (V.22.) OKM rend. 242 e Ft.

Közoktatási Közalapítvány 21-53/2009. ikt. sz. levél 23 e Ft.

Önkormányzati kiegészítés I.
 A járulék megtakarításból képzett tartalék kivezetése miatt: -147 e Ft.

Kuncsorba:
IPR pályázat 49 e Ft.

Integrációs pótlék (23/2009 (V.22.) OKM rend. 28 e Ft.

Közoktatási Közalapítvány 21-53/2009. ikt. sz. levél 2 e Ft.

Megáll. sz-i korrekció növ. (tartalék kivezetése) 4 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 20.745 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 3.100 e Ft.

Orczy:
Az integrációs pótlék növelése (23/2009.(V.22.) sz. OKM rend.) 2.104 e Ft.
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Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend.) 657 e Ft.

A munkabér előirányzatának növ. (közhasznú támogatásból) 117 e Ft.

A túlóra előirányzatának csökkentése (átcsop. oktatási szolg-ra) -2.290 e Ft.

Móra:
Az integrációs pótlék növelése (23/2009.(V.22.) sz. OKM rend.) 2.102 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend.) 480 e Ft.

Tanulókísérő bére (szoc.pol-ból): 100 e Ft.

A munkabér előirányzatának növ. (közhasznú támogatásból) 33 e Ft.

A túlóra előir-nak csökk. (átcsop. betegszab-ra és oktatási. szolg-ra) -566 e Ft.

Szalai:
Az integrációs pótlék növelése (23/2009.(V.22.) sz. OKM rend.) 183 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend.) 118 e Ft.

Kuncsorba:
Az integrációs pótlék növelése (23/2009.(V.22.) sz. OKM rend.) 21 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend.) 41 e Ft.

Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: 564 e Ft.

Móra:
A betegszabadság előirányzatának növ. (átcsop. túlórából): 564 e Ft.

A járulékok előirányzatát javaslom növelni: 1.044 e Ft.

Orczy:
Az integrációs pótlék növ. járuléka: 649 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. járuléka 178 e Ft.

A munkabér járuléka 37 e Ft.

A túlóra csökkentés járuléka: -599 e Ft.

Móra:
Az integrációs pótlék növ. járuléka: 651 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. járuléka: 129 e Ft.

A tanulókísérő bérének járuléka: 32 e Ft.

A munkabér járuléka: 10 e Ft.

A túlóra csökkentés járuléka: -152 e Ft.

Szalai:
Az integrációs pótlék növ. járuléka: 59 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. járuléka: 32 e Ft.

Kuncsorba:
Az integrációs pótlék növ. járuléka: 7 e Ft.

Kereset kiegészítés növ. járuléka: 11 e Ft.

A dologi kiadásokat javaslom növelni: 13.102 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

Orczy:
A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatának növ. -ÁFA-val: 835 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások (IPR pályázat) ei. növ. -ÁFA-val: 4.448 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 102 e Ft.
(átcsop. beruházásból)

Vásárolt közszolgáltatások ei. növ. -ÁFA-val: 1.219 e Ft.
(átcsop. túlóra + járulékból)
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Számlázott szellemi tevékenységek ei. növ. -ÁFA-val: 1.925 e Ft.
(normatíva + átcsop. túlóra + járulékból)

Energia kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 2.500 e Ft.
(Ömk. Kieg. + átcsop Mórából

Az egyéb dologi kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 619 e Ft.
(eszközbeszerz. pályázat +Oktatásért Közalapítvány)

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (ÁFA-val): 222 e Ft.
(műk. célú szakképzési hozzájárulás)

Tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val: -1.930 e Ft.
(átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)

Ped. Szakszolg.:
Egyéb dologi kiadások ÁFA-val csökk.: -642 e Ft.
(átcsoportosítás beruházásra)

Móra:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 1.796 e Ft.
(saját bevétel növ. + szocpol.)

Az egyéb dologi kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 3.784 e Ft.
(eszközbeszerz. pályázat + IPR + Ördögszekér tábor)

Az egyéb dologi kiadások ei. csökk. -ÁFA-val: -1.500 e Ft.
(atcsoportosítás Orczyhoz energia kiadásokra)

Vásárolt közszolgáltatások ei. növ. -ÁFA-val: 154 e Ft.
(átcsop. túlóra + járulékból)

Tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val: -1.782 e Ft.
(átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)

Szalai:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 803 e Ft.
(saját bevétel növ. + szocpol.)

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (ÁFA-val): 23 e Ft.
(saját bevételből)

Telefon ktg. előir. növelése (ÁFA-val): 65 e Ft.
(dolgozói térítésből)

Az egyéb dologi kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 441 e Ft.
(eszközbeszerz. pályázat + IPR)

Tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val: -535 e Ft.
(átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)

Kuncsorba:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val): 549 e Ft.
(saját bevétel növ. + szocpol.)

Telefon ktg. előir. növelése (ÁFA-val): 65 e Ft.
(dolgozói térítésből)

Az egyéb dologi kiadások ei. növ. -ÁFA-val: 23 e Ft.
(eszközbeszerz. pályázat + IPR)

Tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val: -82 e Ft.
(átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: 4.490 e Ft.

Orczy:
Az ingyenes tankönyvek előirányzatának növelése: 1.930 e Ft.
(átcsoportosítás tartós tankönyvektől)

Móra:
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Az ingyenes tankönyvek előirányzatának növelése: 1.782 e Ft.
(átcsoportosítás tartós tankönyvektől)

A szapárfalusi diákok bérlettérítésének növ.: 133 e Ft.
(szocpol. Támogatás)

Szalai:
Az ingyenes tankönyvek előirányzatának növelése: 535 e Ft.
(átcsoportosítás tartós tankönyvektől)

Kuncsorba:
Az ingyenes tankönyvek előirányzatának növelése: 82 e Ft.
(átcsoportosítás tartós tankönyvektől)

Egyéb juttatások előirányzatának növelése: 28 e Ft.
(IPR pályázatból)

A felhalmozási kiadások (beruházás) előirányzatát javaslom növelni: 750 e Ft.

Orczy:
Bosch fúrógép – ÁFA-val: 24 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Bosch sarokcsiszoló – ÁFA-val: 30 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Tárolószekrény (2 db) – ÁFA-val: 105 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Szerszámos kocsi – ÁFA-val: 282 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Kistraktor bővítése – ÁFA-val: 564 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Számítógép konfiguráció (5 db) – ÁFA-val: 718 e Ft.
(szakképzési hozzájárulásból)

Nem meghatározott eszközök csökkentése – ÁFA-val: -1.615 e Ft.
(eddig nem nevesített eszközök)

Ped. Szakszolg.:
WISC IV. tesztkészlet - ÁFA-val.: 267 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásoktól)

Világteszt - ÁFA-val.: 375 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásoktól)

A tartalék előirányzatát javaslom csökkenteni: -2.305 e Ft.

Orczy:
Csökkentés a szept. – nov. havi kereset kiegészítés összegével: -835 e Ft.

Tartalék kivezetés – önkormányzati kieg. csökkentése: -292 e Ft.

Móra:
Csökkentés a szept. – nov. havi kereset kiegészítés összegével: -609 e Ft.

Tartalék kivezetés – önkormányzati kieg. csökkentése: -224 e Ft.

Szalai:
Csökkentés a szept. – nov. havi kereset kiegészítés összegével: -150 e Ft.

Tartalék kivezetés – önkormányzati kieg. csökkentése: -147 e Ft.

Kuncsorba:
Csökkentés a szept. – nov. havi kereset kiegészítés összegével: -52 e Ft.

Tartalék kivezetés – megállapodás szerinti korr. növelése: 4 e Ft.

Kérem a fenti javaslat elfogadását.
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IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 588 e Ft

A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 130 e Ft
Étkezési bevétel - 130 e Ft

A dolgozók a tervezett természetbeni étkezés helyett
utalványt kértek

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni 63 e Ft
Pályázati támogatás

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom növelni 193 e Ft
SZJA 1 % felajánlás, és lakossági támogatás (FSZP)

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni 462 e Ft
Kereset kiegészítés fedezete bér és járulék + 82 e Ft
A járulék csökkenés a kereset kiegészítésnek ezt a
részét nem fedezte a tény adatok alapján
A „Karácsonyi készülődés”-re jóváhagyott összegből + 180 e Ft
A tervezett energia kiadás várhatóan nem fedezi a
tényleges kiadásokat, ezért kérjük a kiegészítését a
a várható összegre + 200 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint 588 e Ft

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 717 e Ft
A bér előirányzatát javaslom csökkenteni - 507 e Ft

A ki nem fizetett jutalom és a számlás szakkörvezető,
honorárium miatt. Ez részben fedezi a dologi kiadás
kért emelkedését.

Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 210 e Ft

A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni - 350 e Ft
A járulékköteles jövedelmek vonzataként

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 1.731 e Ft
Vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak miatt - 130 e Ft
Az energia kiadások fedezésére + 200 e Ft
Az egyéb dologi kiadásokra +1.661 e Ft
Az eredeti költségvetésben a kiadásokat
alulterveztük a tervkoncepcióban maximált egyéb
dologi kiadások miatt. Az intézmény
működéséhez ezek a kiadások szükségesek voltak.

A tartalékot kérem csökkenteni - 76 e Ft
A kereset kiegészítés elszámolása
Járulék csökkenés módosítása + 29 e Ft
kereset kiegészítés( bér és járulék ) - 105 e Ft

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség 2009. évi költségvetés módosítását együttes ülésen tárgyalja
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata a megállapodás V. fejezet
3.) c.4. bekezdés alapján Örményesen.



13

Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 130.227 eFt,
ezt javaslom növelni 303 eFt-tal, így 130.530 eFt-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:

A kiadási előirányzatot javaslom növelni 303 eFt-tal az alábbiak szerint:
1.) Személyi juttatások:Az előirányzatot +1.913 eFt-tal szükséges növelni kereset-

kiegészítés, jutalom és helyettesítési díj kifizetése miatt.
2.) Járulékok: + 55 eFt-tal javaslom növelni az előirányzatot kereset-kiegészítés és jutalom járulék

vonzata miatt.
3.) Dologi kiadások: Az előirányzatot javaslom -609 eFt-tal csökkenteni mivel a Magyar

Telekom Zrt. telefondíja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik
költségként, továbbá a készletbeszerzések és karbantartások igénybevétele elmaradt a
tervezettől.

4.) Tartalék: -1.083 eFt-tal javaslom csökkenteni az előirányzatot a kereset-kiegészítés
előirányzatosítása, valamint a járulék megtakarításból adódó visszafizetési kötelezett-
ség miatt.

5.) Támogatásértékű pénzeszk.átadás:Az előirányzatot javaslom növelni +27 eFt-tal, mely
örményesi szakfeladat járulék visszafizetési kötelezettségét tartalmazza.

A bevételi előirányzatot javaslom növelni 303 eFt-tal az alábbiak szerint:
1.) Működési bevétel: +173 eFt-tal javaslom növelni igazgatási eljárási díjból származó bevétel és

apatávollét költségének megtérülése miatt.
2.) Intézményfinanszírozás: +130 eFt

A kiadások és bevételek előirányzatának alakulása részletesen a következő:

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT - 93
1. Személyi juttatások + 1.726

- Rendszeres személyi juttatás +201
=Teljes munkaidőben fogl.ktv + 201
Alapilletmény 2008.évi téves +200
könyvelés miatt
Nyelvpótlék +221
Egyéb kötelező pótl. -220

-Nem rendszeres személyi juttatás + 1.525
=Teljes munkaidőben fogl.ktv.: +1.370
Jutalom + 792
Helyettesítés + 407
Kereset kieg. (fedezete tartalék) + 372
Jubileumi jutalom - 216
Napidíj - 19
Ruházati ktg. - 82
Közlekedési költség tér. - 42
Étkezési költség tér. - 200
Egyéb költség tér. + 358

=Rész munkaidőben fogl.ktv.: + 155
Kereset kieg. + 67
Sajátos juttatás + 60
Egyéb ktg. Térítés + 28
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2. Járulékok + 14
- Nyugdíjbiztosítási járulék - 33
- Természetbeni eg.bizt. jár. + 1
- START kártyás jár.f. + 46

3. Dologi kiadások - 909
- Készletbeszerzések - 133

= Könyv - 72
= Egyéb inform.hord. - 161
= Kisért.tárgyieszk. - 150
= Egyéb készlet + 250

(karácsonyi díszkiv; lámpatest, telefon)
- Szolgáltatások - 776

= Telefon díj - 530
(a számlát a polg.hiv. fizeti)

= Egyéb kommunikációs szolg. - 154
= Vásárolt élelmezés + 52
= Gázdíj + 274
= Áramdíj + 219
= Karbantart; kisjavítási szolg. - 639
= Egyéb üzemelt; fenntart. szolg. + 120
= Vásárolt közszolgáltatások - 111
= Bankktg. + 60
= ÁFA - 140
= Egyéb dologi kiadások (konferencia) + 73

4. Tartalék - 924
- Kereset kiegészítés fedezete - 924

FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT - 93
1. Működési bevételi + 82

- Intézményi működési bevétel + 82
= Áru értékesítés (Műv.Háznak festék

Patron tovább számlázása) + 27
= 2008. évi közlöny előfiz.engedménye + 59
= Apatávollét tér; kereset kül. + 41
= Igazgatási szolg. díj - 50
= Felügyeleti jell.tev. + 5

2. Intézményfinanszírozás - 175

Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat összesen: - 93
Fegyvernek Nagyközség bevételi eőirányzat összesen: - 93

ÖRMÉNYES NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 396
1. Személyi juttatások + 187

- Rendszeres személyi juttatás + 125
= Teljes munkaidőben fogl.ktv. + 121

Alapilletmény + 16
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Kereset-kiegészítés + 105
= Rész munkaidőben fogl.ktv.: + 4

Ktv. Rendszeres szem juttat. + 4

- Nem rendszeres személyi juttatás + 62
= Teljes munkaidőben fogl.ktv.: + 74

Napidíj - 7
Egyéb sajátos juttatás + 39
Étkezési ktg.térítés + 48
Közlekedési ktg.térítés - 62
Egyéb ktg.térítés + 56

= Rész munkaidőben fogl.ktv.: - 12
Ktv.szem.kapcs.ktg.térítés - 12

2. Járulékok + 41
- Nyugdíjbiztosítási járulék + 34
- Természetbeni egészségbizt. jár. + 7

3. Dologi kiadások + 300
- Készletbeszerzések - 201

= Irodaszer - 50
= Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. - 40
= Kisértékű tárgyieszköz beszerz. - 11
= Egyéb készletbeszerzés - 100

- Szolgáltatások + 501
= Gázenergia + 200
= Áramdíj + 100
= Vízdíj + 13
= Egyéb üzemeltet; fenntart. kiad. + 182
= Vásárolt közszolgáltatások - 79
= ÁFA + 85

4. Tartalék - 159
- Kereset kiegészítés + járulék fedezete - 159

5. Átadott pénzeszköz + 27
- Fegyvernek Polgármesteri Hivatalnak

járulék megtakarítás miatti visszafiz.köt. + 27

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 396
1. Intézményfinanszírozás + 305
2. Működési bevétel + 91

(Igazgat.eljárási díj – termőföld kifüggesztés)

Örményes Község kiadási előirányzat összesen: + 396
Örményes Község bevételi előirányzat összesen: + 396

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZAKFELADAT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT (eFt)
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MEGNEVEZÉSE
01. Parkgondozás
0140341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT +6
1. Személyi juttatások +8
=Bér +8
-közalk. alapilletménye nő (tény) +9
-közalk. egyéb felt.f. pótlék csökken (maradvány) -8
-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (kereset
kiegészítés)

+19

-közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (ajándék utalvány) +7
-kereset kieg. fedezetének előirányzata átvezetés -19
2. Járulékok -2
-EBJ maradvánnyal csökken -2
02. Növénytermesztés
0140343
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +1.082
1. Működési bevételek +2.793
=Intézményi működési bevételek +2.793
-szolgáltatások bevétele(műtrágya szórás, stb) +953
-ÁFA visszatérülés , működési kiadáshoz kapcsolódó +558
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja +1.282
2. Támogatás értékű bevételek -1.711
= Működési célú tám.ért. bev. -1.711
-erdőtelepítési támogatás 2010. évre áthúzódó -1.011
-föld alapú támogatás 2010. évre áthúzódó része -700
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT +825
1. Személyi juttatások -356
=bér -378
-közalk. alapilletménye (maradvány) -599
-közalk. egyéb felt. függő pótléka(maradvány) -57
-túlóra túlszolgálat (kereset kiegészítés fedezetének
előirányzata terhére+85 eFt)

+292

-közalkalmazottak kereset kiegészítése +51
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata -85
-közalkalmazottak normatív jutalmának előirányzata +20
=Egyéb +22
-közalkalm. egyéb saj. juttatásai (betegszabadság,
telefondíj személyi juttatást képező része)

+27

-közalkalmazottak étkezési hj. maradvány -100
-közalk. egyéb költségtérítése (ajándékutalvány) +95
2. Járulékok +49
-NYBJ -69
-EBJ -7
-MAJ -2
-EHO -11
-Táppénz hj. +138
3. Dologi kiadások +1.662
-Készletek -2.354

 hajtó kenőanyag megtakarítás -2.000

 szakmai anyag megtakarítás -600

 egyéb készletbeszerzések(tárcsalap,
tárcsatengely, csapágy stb. )

+246

-Szolgáltatások +965
 bérleti és lízingdíjak kiadási ei. csökken

maradvány összegével
-386

 szállítási szolgáltatás teljesítés miatt ei. nő +363

 karbantartási kiadások +45

 Egyéb üzemeltetési kiadások (talajvizsgálat,
búza, napraforgó tisztítás, öntözés kiadásai)

+943
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-Különféle dologi kiadások +3.051
 vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja +554

 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA
befizetése

+2.497

4. Felhalmozási kiadások -530
=Beruházás -530
-erdőtelepítéshez kapcsolódó tuskózás -880
-erdőtelepítés (facsemete beszerzése a
235/2009.(XI.26.)sz. önk. hat. alapján

+350

03. Mezőőri szolgálat
0140344
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +4
1. Működési bevételek +4
=Intézményi működési bevételek +4
-mezőőri támogatás kamata +4
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +178
1. Személyi juttatások +80
=Bér +19
-közalk. alapilletménye -18
-közalk. egyéb felt. függő pótléka -7
-közalkalmazottak jutalma +41
-közalk. egyéb munkav. kapcs. juttatása
(keresetkiegészítés)

+80

-kereset kieg. fedezetének ei. átvezetése felhasználás
miatt

-77

=Egyéb +61
-telefondíj személyi juttatást képező része +20
-közalk. egyéb költségtérítése (étkezési hj. ) +20
-közalkalmazottak egyéb ktg. térítése(ajándékutalvány) +21
2. Járulékok +98
-NYBJ nő a személyi juttatás előirányzatának
megfelelően)

+95

-EBJ(nő a személyi juttatás előirányzatának megfelelően) +1
-MAJ nő a személyi juttatás előirányzatának
megfelelően)

+2

04. Közutak létesítése, felújítása
452025
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -20.603
1. Felhalmozási kiadások -20.603
=beruházás -21.105
-Lehel út útépítés-pályázati forrás hiányában nem valósul
meg

-4.427

-Damjanich J. út útépítés-pályázati forrás hiányában nem
valósul meg

-8.145

-Vörösmarty út útépítés-pályázati forrás hiányában nem
valósul meg

-8.433

-a 196/2009. sz. önk. hat. alapján Marx K. út szélesítés
terv

-100

=felújítás +502
-járda felújítássok +137
-Dózsa Gy. úti járda felújítás +365
05. Közutak hidak üzemeltetése
631211
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -507
1. Személyi juttatások +69
=Bér +38
-közalkalmazottak alapilletménye -8
-közalkalm. egyéb felt. függő pótlék -12
-túlóra túlszolgálat előirányzata( átvezetés kereset
kiegészítés fedezetének ei-ból)

+62
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-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás-
közalkalmazottak keresetkiegészítése (9-11 hó)

+39

-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata felhasználás
miatt csökken

-43

=Egyéb +31
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése(ajándékutalvány) +14
-egyéb sajátos juttatások- betegszabadság miatt nő +17
2. Járulékok +15
-NYBJ +12
-MAJ +3
3.Dologi kiadások -591
-egyéb készlet előirányzatra átcsoportosítás dologi
kiadáson belül

+180

-szakmai anyag beszerzés előirányzat maradvány (ebből
309 eFt átcsoportosítás dologi kiadáson belül, 591eFt ei.
csökkentés)

-900

-vásárolt élelmezés kiadási előirányzata nő +5
-szállítási szolgáltatások kiadási előirányzata +28
-egyéb üzemeltetési kiadások előirányzata nő +96
06. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
701015
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.339
1. Személyi juttatások +66
=Bér +11
-közalk. alapilletménye +33
-közalk. egyéb felt. függő pótléka -33
-egyéb munkav.kapcs. juttatás( kereset kiegészítés 9-11
hó)

+69

-kereset kieg. fedezetének előirányzata csökken
felhasználás miatt

-68

-közalkalmazottak normatív jutalma +10
=Egyéb +55
-közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása -13
-közalk. étkezési hozzájárulása(utalvány helyett
természetbeni étkezés igénybevétele)

+54

-közalk. egyéb ktg térítése(ajándék utalvány) +14
2. Járulékok +14
-NYBJ( a személyi juttatások előirányzatának
megfelelően)

-4

-MAJ ( a személyi juttatások előirányzatának
megfelelően)

-3

-EHO ( a személyi juttatások előirányzatának
megfelelően)

+21

3. Dologi kiadások +1.259
-Készletek +193

 egyéb készlet ( zárbetét, fűtőbetét, festék,
bútorzár, villanyszerelési anyagok, cement, kőpor
beszerzés)

+193

-Szolgáltatás +1.066
 gázenergia szolgáltatás díja +416

 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ( Felszabadulás
út 161. szám alatti ingatlan bontási költségei

+650

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATnő +233
1. Működési bevételek +233
=Intézményi működési bevételek +233
-Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz előirányzata nő
(biztosító kártérítés)

+85

-Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja +148
07.Önkormányzati Igazgatás

751153



19

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATcsökken -33.114
1. Személyi juttatások +1.087
=Bér +14
-megbízási díj egészségnap +14
=egyéb +1.073
-köztisztviselők egyéb sajátos juttatása-telefondíj
személyi juttatást képező része

+45

-köztisztviselők étkezési hozzájárulása (igénybevétel
miatt)

+14

-önkormányzati képviselők juttatásai(alpolg. ktg átalánya
nem került megtervezésre)

+1.014

2. Járulékok(teljesítéshez ) +361
-NYBJ +288
-EBJ +39
-MAJ +9
-EHO +25
3.Dologi kiadások +10.352
-Egészségnap kiadásai +1.625
-készletbeszerzések (rózsaszín szalag, műanyag pohár,
elem, plakát, vitaminok, tesztcsíkok, irodaszer…stb)

+103

-szolgáltatások ( műsorvezető, ultrahang, szűrések,
előadások kiadásai)

+1.522

-készletbeszerzések +334
 irodaszer nyomtatvány beszerzés előirányzat

túllépés miatt
+9

 könyvbeszerzés (statisztikai évköny, J-NK SZ M.
kézikönyve beszerzése)

+16

 folyóirat beszerzés(PC-World előfizetés) +145

 kisértékű te. beszerzés(Office 2007.) +38

 Egyéb készlet beszerzés (Kincses Kalendárium
beszerzés idősek számára,)

+126

-szolgáltatások +1.490
 telefondíjak (a telefon nem került átírásra

Körjegyzőség nevére)
+150

 egyéb kommunikációs szolgáltatások
programkövetés, rendszerhasználati díj

+150

 villamos energia szolgáltatás kiadásainak
növekedése( díszkivilágítás költségei)

+270

 karbantartás(telefon készülék, számológép
javítása, fénymásoló )

+120

 egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai
(postaköltség, utalványdíjak, Hírmondó+220 eFt)

+800

-különféle dologi kiadások +6.903
 vásárolt és termék szolgáltatás ÁFA-ja +412

 kiszámlázott term. szolgáltatás ÁFA befizetése +5.929

 reprezentációs kiadások (pogácsa, kávé, cukor,
Elszármazottak találkozója hidegtál, ünnepi
testületi sütemény)

+225

 munkáltató által fizetett SZJA +70

 rehabilitációs hj. +267
4.. Felhalmozási kiadások -30.223
=Felújítás -30.940
-Újtelepi Óvoda lapostető felújítása pályázati forrás
hiányában nem valósul meg

-31.439

-A Szapárfalui Óvodaegység felújítása, a teljesítés
meghaladja az előirányzatot

+499

=Beruházás +717
-1 db számítógép beszerzés +225
-Települési információs táblarendszer kiépítése +16
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előirányzat túllépés miatt nő
-település rendezési terv módosítása teljesítés miatt +60
-Település központ rehabilitáció II. ütem 196/2009.sz.
önk. hat. alapján

+386

-TIOP 1.2.3-08/1-2008-0080 könyvtári eszköz beruházás +30
5. Tartalék -12.762
=Polgármesteri keret -196
-Testvér település küldöttségének vendéglátása -7
-ünnepi testületi ülés kiadásai -31
- Egészség nap kiadásaihoz ktg. hozzájárulás -158
=iparűzési adóból képzett tartalék -2.000
-2009. évben fel nem használt összeg -2.000
=szennyvízhálózat lakossági befizetések +299
-nő a bankbetét után kapott kamatok összegével +299
=esélyegyenlőségi támogatás -10.607
- esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás
intézményi felhasználásig tartalékba helyezzük

-10.607

=szakmai vizsgák támogatása -108
-felhasználás miatt csökken -108
=2009. évi járulék tartalék -150
-keresetkiegészítés csökken -150
6. Támogatás értékű kiadás +71
=működési c. támogatás értékű kiadások +71
-TTTK Társulásnak EPSZ kiadásaira I. félév elszámolása +71
7. Kölcsönök nyújtása -2.000
-Önk. helyi lakás építési és vásárlási kölcsön maradvány -2.000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken -44.751
1. Működési bevételek +8.360
=Intézményi működési bevételek +8.360
-bírság bevételek +231
-szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj többletbevétele) +43
-egyéb sajátos bevételek (kerekítés elszámolása és
kifizetőhelyek költségtérítése)

+79

-alkalmazottak térítése +18
-belvízkár enyhítésére adott támogatás visszafizetése,
OTPlakáskölcsön kamata, szociális kölcsön kamata,
Kőtelek Önkormányzat védőnői tanulmányi költség
átvállalása.

+865

-egyéb kamatbevétel (az önkormányzati bankszámlák
kamatai)

+111

-Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés +1.125
-Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja +5.888
2.Támogatás értékű bevételek +2.114
=Működési c. támogatás értékű bevételek +2.114
-OALI támogatás (H1N1-többlet kiadások
finanszírozására 1. számú körzetnek )

+600

-Fejezeti kezelésű ei-tól egyszeri GYEV támogatása -215
-Önkormányzatoktól +1.869
Örményes Körjegyzőség hj. +1.439
Örményes CSMT-SZAK szocpol kiegészítés -244
Örményes Orczy szocpol kiegészítés +450
Örményes Orczy önkormányzati kiegészítés -147
Kuncsorba Orczy szocpol kiegészítés +398
-Kistérségi társulástól -167
Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde normatíva igény lemondás
miatt

-167

3. Végleges pénzeszköz átvételek -53.968
=működési c. +1.485
-működési célú(vállalkozásoktól)
-vállalkozók befizetései Egészségnap +760
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-működési c. támogatás nonprofit szervezetektől
-Alapítványi támogatás Egészségnap +725
= felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb belföldi
forrásból

-55.453

-Lehel út TEKI pályázati összeg (eredménytelenül zárult
pályázat)

-3.382

-Damjanich J. út TEKI pályázati összeg (eredménytelenül
zárult pályázat)

-6.165

-Vörösmarthy M. út TEKI pályázati összeg
(eredménytelenül zárult pályázat)

-6.383

-Újtelepi óvoda TEKI pályázati összeg (eredménytelenül
zárult pályázat)

-23.579

Zalka M. út TEKI pályázati összeg átvezetése 751966
szakfeladatra(94712 főkönyvre-fejlesztési c.
támogatásokra)

-6.372

-Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés TEKI
pályázati összeg átvezetése 751966 szakfeladatra(94712
főkönyvre-fejlesztési c. támogatásokra)

-9.572

4. Kölcsönök visszatérülése -800
-önk.helyi lakás vásárlási kölcsönök törlesztése(teljesítés
miatt)

-800

08. Vízkárelhárítás- Hivatal
7518341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +8
1. Személyi juttatások +3
=Egyéb +3
-telefondíj személyi juttatást képező része +3
2. Dologi kiadások +5
-Szolgáltatások +5
-telefon előfizetés +5
09. Közterület
7518451
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATnő +209
1.Működési bevételek +209
=Intézményi működési bevételek +209
-felhalmozási kapcsolódó ÁFA visszatérülés +148
-terület bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel +61
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.025
1. Dologi kiadások +287
-vásárolt közszolgáltatások- egészségügyi ellátás (mentő
biztosítása Vendel napi Búcsú vásár)

+40

-ÁFA befizetés +247
2. Felhalmozási kiadások +738
=Beruházás +738
-WC konténer beszerzése közterületre +738
10.Közhasznú, közcélú foglalkoztatás
7518452
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATnő +670
1.Működési bevételek +4
=Intézményi működési bevételek +4
-alkalmazottak térítése +3 Áfa +1 +4
2.Támogatás értékű bevételek +666
=Működési célú támértékű bevételek +666
-elkülönített állami pénzalapoktól közhasznú
munkavállalók támogatása

+666

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -10.200
1.Személyi juttatások -2.012
=Bér -2.106
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére -2.157
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra túlszolgálat +51
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=Egyéb +94
-egyéb sajátos juttatások-betegszabadság +80
-egyéb költségtérítés, hozzájárulás-ajándékutalvány +14
2.Járulékok -8.210
-NYBJ -5.326
-EBJ -1.459
-MAJ -899
-EHO -588
-Táppénz hozzájárulás +62
3. Dologi kiadások +22
-készlet beszerzések- munkaruha beszerzés, védőkesztyű +18
-vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja +4
11. Vízhálózat bővítés
7518453
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +3.311
1.Működési bevételek +3.297
=Intézményi bevételek +3.297
-Felhalmozási ÁFA visszatérülés Hydroglóbusz fej csere +3.200
-kiszámlázott termék és szolgáltatás Áfa-ja +97
2. Átvett pénzeszközök +14
=Felhalmozási célú átvett pe. +14
-háztartástól átvett közmű befizetés +14
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +16.101
1.Dologi kiadások +101
-kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetése +101
2. Felhalmozási kiadások +16.000
=Beruházás +16.000
-Hidroglóbusz csere 200/2009.(IX.26) számú önk.hat.
alapján

+16.000

13. Gondnokság
7518455
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -138
1.Személyi juttatások -138
=Bér -36
-részm.idős fogl. közalk. rendszeres személyi juttatása
(maradvány)

-58

-kereset kiegészítés +22
-közalkalmazottak egyszeri bérkiegészítése tv. alapján 2
fő
=Egyéb -102
-étkezési hj. +35
-ajándék utalvány +14
-betegszabadság +34
-sajátos juttatások maradványa -185
14. Köztemető fenntartás
751867
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +65
1.Személyi juttatások +25
=Bér -16
-közalkalmazottak alapilletmény előirányzat csökkentése
bérmaradvánnyal

-80

-közalkalmazottak túlóra túlszolgálata (részben kereset
kieg. fedezetéből)

+45

-egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása
közalkalmazottak kereset kiegészítése

+41

-kereset kiegészítés fedezetének átvezetése -22
-alkalmi fiz. munkavállalók bére
=Egyéb +41
-közalkalmazottak étkezési hj. igénybevétel szerint +27
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalvány +14
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2. Járulékok +40
-NYBJ +7
-EBJ +21
-MAJ +11
-EHO +1
16. Önkormányzat elszámolásai
751922
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +19.733
1. Intézményfinanszírozás +19.733
-CSorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. KP. +679

-Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde +2.741

-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola +15.721

-Művelődési Ház és Könyvtár +462

-Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség +130
17. Önk.feladatra nem tervezhető
751966
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +30.672
1.Működési bevételek +10.718
=önk. sajátos működési bevételei +10.718
*Helyi adók +9.268
-magánszemélyek kommunális adója-terven felüli
bevétel

+1.700

-állandó jelleggel végzett iparűzési adó +7.558
-ideiglenes jell. iparűzési adó +10
*Átengedett kp. adók +1.000
-gépjárműadó bevételi többlet +1.000
*Egyéb sajátos bev. bírság, pótlék +450
-helyi adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék bevételek +450
2 .Támogatások +19.954
=Önk.költségvetési támogatásai +19.954
 normatív támogatások

-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
-Orczy Anna Ált. Iskola, Szakiskola és EPSZ

-1.053
-607
-446

 normatív kötött felhasználású előirányzat
-rendszeres szociális segély
-időskorúak járuléka
-közcélú foglalkoztatás támogatása
-ápolási díj támogatása
-lakásfenntartási támogatás
-RÁT(rendelkezésre állási támogatás)

-6.835
-2.743

-104
-12.734
+2.096

-953
+7.603

 központosított előirányzat
-lakossági közműfejlesztési támogatás
-szakmai vizsgák lebonyolítása
-szakmai informatikai feladatok támogatása
-új tudás műveltség prg. ped. tám
(Orczy +5.776+1.188 +Óvoda 1.367)
-esélyegyenlőséget és felzárkóztatást elősegítő

támogatás
-bérpolitikai int. támogatása
-óvodáztatási támogatás,

+11.898
+15

+147
+3.985
+8.331

-342

+1.522
-1.760

 egyéb kv.támogatások
-TEKI támogatások

-Zalka M. út útépítés átvezetés 751153 szakf-ról
-Kc. eszközbeszerzés pályázati összeg átvezetés 751153
szakf-ról

+15.944

+6.372
+9.572
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18. Finanszírozás
751999
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +2.513
1.Hitelfelvétel +2.513
=folyószámla hitel +2.271
-a 3. számú módosítás eredményeképpen nő +2.271
=fejlesztési hitelek +242
-Csobánkai út felújítása(2008. évről áthúzódó
hitelfelvétel)

+2.013

-Lehel út útépítés (nem valósul meg) -1.128
-Damjanich J. út útépítéshez kapcsolódó -2.055
-Vörösmarthy út útépítés nem valósul meg -2.128
-Újtelepi Óvoda felújítás –Hidroglóbusz nem valósul meg -7.860
-Hydroglóbusz fej csere a 204/2009.(IX.24.) sz. önk. hat.
alapján

+11.400

19. Rendszeres pénzbeni ellátások
853311
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +2.266
1.Járulékok +350
-Ellátásokhoz kapcsolódó NYBJ +350
2.Egyéb juttatások +306
-egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye +30
-időskorúak járadéka -110
-lakásfenntartási támogatás -1.060
-ápolási díjak +1.894 eFt normatív -448 eFt
méltányossági)

+1.446

3.Dologi kiadások +40
-szakértői díjak (bruttó) +40
4. SZOCPOL +1.570
Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg.KP. -1.067
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ +2.637
20. Eseti pénzbeni ellátások
853344
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -600
1.Egyéb juttatások -600
-pénzbeni átmeneti segélyek maradvány -600
21. Település tisztaság
9012151
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +299
1.Működési bevételek +299
=Intézményi működési bevételek +299
-kamat bevételek (betét után járó ) +299
22. Települési hulladék kezelés
902113
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +347
1. Személyi juttatások -82
=Bér -103
-közalkalmazottak alapilletménye maradvány -156
-közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék +15
-közalk. egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatásai-
kereset kiegészítés 9-10-11.hó

+47

-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata csökken
felhasználás miatt

-56

-alkalmi munkavállalók bére +47
=Egyéb +21
-betegszabadság +31
-étkezési hj. -31
-egyéb költségtérítés(ajándékutalvány) +21
2. Járulékok -37
-NYBJ -25
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-EBJ -7
-MAJ -7
-EHO -5
-Táppénzhj. +7
3. Dologi kiadások +438
-hajtó kenő anyag maradványa -1.700
-egyéb üzemeltetés-szilárd hulladék elhelyezés többlet
ktg.

+815

-ÁFA befizetés +1.323
4. Felhalmozási kiadások +28
=Beruházások +28
-Komposztáló telep engedélyeztetése +28
23. Máshová nem sorolt tevékenység-sport
9260291
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.332
1. Személyi juttatások +87
=Bér +6
-Közalkalmazottak alapilletménye -42
-1 fő közalkalmazott bérkiegészítése +24
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata +24
=Egyéb +81
-közalkalmazottak étkezési hj.-természetbeni étkezést vett
igénybe

+30

-közalkalmazott egyéb sajátos juttatása- betegszabadság +30
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalvány) +21
2. Dologi kiadások +245

 egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás-
szippantás

+30

 gázenergia szolgáltatás( +195

 ÁFA +20

3. Véglegesen átadott pe. +1.000
=Működési célú pe. átadás +1.000
-non-profit szervezetnek
a 195/2009.(IX.24) sz. önk. hat alapján a Fegyverneki SE
támogatása

+1.000

24.Temetkezési szolgáltatás
930316
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATcsökken -583
1.Személyi juttatások -13
=Bér -97
-közalkalmazottak alapilletménye maradvány -36
-egyéb feltételtől függő pótlék -100
-közalkalmazott túlóra túlszolgálat teljesítés alapján nő +16
-1 fő közalkalmazott tv. szerinti kereset kiegészítése +65
-kereset kieg. fedezetének előirányzata felhasználás miatt
csökken

-42

-alkalmi fizikai munkavállalók bére
=Egyéb +84
-közalkalmazott étkezési hj. +19
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése-ajándékutalvány +35
-telefondíj személyi juttatást képező része +30
2. Járulék -34
-NYBJ -27
-EBJ -5
-MAJ -12
-EHO +2
-Táppénzhj. +8
3.Dologi kiadások -536
-készletek -845
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-hajtó, kenőanyag beszerzés +100
-szakmai anyag beszerzés -800
-munkaruha -145
-szolgáltatások +309
-egyéb üzemeltetés fenntartási szolgáltatások-tuskózás +309
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken -1.500
1. Működési bevételek -1.500
= Intézményi működési bevételek -1.500
-szolgáltatások ellenértéke -1.500
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
9309321
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +724
1. Működési bevételek +724
= Intézményi működési bevételek +724
-készlet értékesítése +107
-szolgáltatások ellenértéke festés, mázolás bevétele
(ÁFÉSZ, Plébánia, Konyha)

+228

-továbbszámlázott működési bevétel(áramdíj, szoftver
átalány,gázdíj)

+48

-ÁFA bevétel +341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +713
1.Személyi juttatások -611
=bér -600
-közalkalmazottak alapilletménye -687
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére +63
-közalm. kötelező illetménypótléka +52
-közalkalmazottak egyéb pólék előirányzata -125
-közalkalmazottak túlóra előirányzata +90
-közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.
bérkiegészítés tv. alapján 9-10-11. hóra

+103

-jutalom előirányzata nő +41
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata csökken
felhasználás miatt

-157

-részmunkaidős dolgozó kereset kiegészítése +20
=Egyéb -11
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos
juttatásai-betegszabadság

+7

-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési
hozzájárulása

-170

-közalkalmazottak egyéb költségtérítése ruházatiktg. +77
-közalkalmazottak egyéb költségtérítése(ajándékutalvány) +28
-részmunkaidős foglalkoztatottak költségtérítése +47
2.Járulékok -208
-NYBJ -150
-EBJ -30
-MAJ -20
-EHO -8
3.Dologi kiadások +1.532
-készletek +600

 hajtó-kenőanyag beszerzés- ügyeleti gépjármű
üzemanyag 2009.

+600

-szolgáltatások +600
 bérleti és lízingdíjak-korszerű világítótestek

bérleti díja
+600

-ÁFA +332
 befizetés +332

26. Máshová nem sorolt szolgáltatás-Húsértékesítés
9309322

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +126
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1.Személyi juttatások +126
=Bér -16
-közalkalmazottak pótléka csökken maradvánnyal -12
-egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások- bérkiegészítés +23
-kereset kiegészítés fedezetének előirányzata csökken a
felhasználás miatt átvezetés alapilletményre

-27

=Egyéb +142
-közalkalmazopttak sajátos juttatásai-étkezési
hozzájárulás

-60

-jubileumi jutalom +181
-közalk. egyéb költségtérítése-ajándékutalvány +21
27. Oktatási célok és egyéb feladatok
805915
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +3.985
1. Dologi kiadások +3.985
-készlet beszerzések, szolgáltatások, ÁFA kiadások ei.
nőnek a szakmai informatikai fejl. támogatáshoz
kapcsolódó eszközbeszerzésekkel(bruttó)

+3.985

29. Rendszeres GYVT pénzbeni ellátások
853322
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +230
1.Egyéb támogatás +230
-normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatások
kiadási előirányzata

+220

-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás +10
30. Munkanélküli ellátások
853333
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +9.187
1. Egyéb támogatások +9.187
-nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc. segélye +130
-kereső tevékenység mell. folyósított rendszeres
szoc.segély

-740

-álláskeresők rendszeres szoc. segélye +294
-RÁT +9.503
31. Eseti pénzbeni GYVT ellátás
853355
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -1.760
1.Egyéb támogatás -1.760
-óvodáztatási támogatás teljesítéshez -1.760

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni összesen az alábbiak szerint 4 354 e Ft-tal

Az étkezési térítési díj bevételének előirányzatát csökkenteni összesen - 4 354 e Ft-tal
Ezen belül:
-A szolgáltatások ellenértékét az ellátottak létszám csökkenése miatt - 2 967 e Ft-tal
-Alkalmazottak ebéd térítését - 516 e Ft-tal
-A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ját - 871 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 1 045 e Ft-tal

A személyi juttatások összegét javaslom megemelni az alábbiak szerint +32 e Ft-tal

A bér jellegű kiadások összegét javaslom csökkenteni - 19 e Ft-tal
az alábbiak szerint:
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-A közalkalmazottak alapilletményét csökkenteni a bér-
megtakarítás összegével - 146 e Ft

-Az egyéb kötelező illetménypótlék összegét csökkenteni a
megtakarítás összegével - 45 e Ft

-Az egyéb feltételtől függő pótlékok összegét csökkenteni a
megtakarítás összegével - 112 e Ft

-A jutalom előirányzatát megemelni az intézményvezető részére
kifizetett jutalom összegével, a bérmegtakarítás terhére + 200 e Ft

-A közalkalmazottak túlóra, túlszolgálatának előirányzatát
csökkenteni a megtakarítás összegével ( a tervezetthez képest

kevesebb rendezvény volt 2009. évben) - 206 e Ft
-A közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó
juttatásainak előirányzatát megemelni a kereset-kiegészítés összegével + 402 e Ft
Szeptember havi összeg: 134 e Ft ebből részmunkaidősé: 2 e Ft
Október havi összeg: 134 e Ft ebből részmunkaidősé: 2 e Ft
November havi összeg: 134 e Ft ebből részmunkaidősé: 2 e Ft

-A közalkalmazottak mozgóbér fedezetének előirányzatát csökkenteni
a megtakarított összeggel - 169 e Ft

-Nem főállású dolgozók részére fizetett bér előirányzatát megemelni
a szakmai gyakorlaton részt vett tanulók részére kifizetett bér összegével + 57 e Ft

A egyéb személyi juttatások összegét javaslom megemelni + 51 eFt-tal
-A közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásainak előirányzatát megemelni
az élelmezésvezetői tanfolyam többlet költségének összegével + 14 e Ft
-A közlekedési költségtérítés összegét csökkenteni a fel nem használt
összeggel - 35 e Ft
-Az étkezési hozzájárulás összegét csökkenteni a fel nem használt
összeggel - 61 e Ft

-Az egyéb költségtérítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak
részére vásárolt ajándékutalvány összegével + 133 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni összesen - 5 e Ft-tal az
alábbiak szerint:
-A társadalombiztosítási járulék összegét javaslom csökkenteni összesen - 5 e Ft-tal
Ezen belül:
-A nyugdíjbiztosítási járulék összegét csökkenteni összesen: - 5 e Ft-tal
Megemelni:

-A jutalom összegének járulékával + 48 e Ft
-A kereset-kiegészítés járulékával + 96 e Ft
-A szakmai gyakorlati díj járulékával + 14 e Ft
Csökkenteni:
-A bér-megtakarítások összegének járulékaival - 163 e Ft

-Természetbeni egészségbiztosítási járulék összege összességében nem módosul: 0 e Ft-tal
Megemelni:
-A jutalom összegének járulékával + 3 e Ft
-A kereset-kiegészítés járulékával + 6 e Ft
-A szakmai gyakorlati díj járulékával + 1 e Ft
Csökkenteni:
-A bér-megtakarítások összegének járulékaival - 10 e Ft

-Pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege nem módosul összességében: 0 e Ft-tal
Megemelni:
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-A jutalom összegének járulékával + 1 e Ft
-A kereset-kiegészítés járulékával + 2 e Ft
-A szakmai gyakorlati díj járulékával
Csökkenteni:
-A bér-megtakarítások összegének járulékaival - 3 e Ft

-A munkaadói járulék összege nem módosul összességében: 0 e Ft-tal
Megemelni:

-A jutalom összegének járulékával + 2 e Ft
-A kereset-kiegészítés járulékával + 4 e Ft
-A szakmai gyakorlati díj járulékával + 1 e Ft
Csökkenteni:
-A bér-megtakarítások összegének járulékaival - 7 e Ft

A dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni összesen - 922 e Ft-tal
az alábbiak szerint:

-Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát javaslom csökkenteni a bevétel kiesés
nyersanyag költségének összegével - 1 990 e Ft-tal

-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatát csökkenteni - 110 e Ft-tal
-Könyv, folyóirat beszerzés előirányzatát csökkenteni - 20 e Ft-tal
- Hajtó-és kenőanyag kiadásának előirányzatát megemelni + 43 e Ft-tal
-Szakmai anyagbeszerzés kiadásának előirányzatát megemelni + 40 e Ft-tal
-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés elöirányzatát megemelni + 3 e Ft-tal
-Egyéb készletbeszerzés kiadásának előirányzatát megemelni + 923 e Ft-tal
A volt Bölcsőde felújításához (vízvezeték szereléshez, vakoláshoz,
festéshez, üvegezéshez) vásárolt anyagok összegével, tisztítószer

vásárlás összegével
-Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzatát csökkenteni - 23 e Ft-tal
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadásának előirányzatát csökkenteni – 38 e Ft-tal
-Bérleti és lízingdíjak előirányzatának összegét megemelni + 225 e Ft-tal
-Gázenergia szolgáltatás kiadásának előirányzatát csökkenteni - 777 e Ft-tal
A volt Bölcsőde 2008. évi gázdíj túlfizetésének részünkre visszautalt

összege
-Villamosenergia szolgáltatás kiadásának előirányzatát megemelni + 345 e Ft-tal
-Víz-és csatorna díjak kiadásának előirányzatát megemelni + 259 e Ft-tal
-Karbantartás, kisjavítás kiadásának előirányzatát megemelni + 245 e Ft-tal
-Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások előirányzatát megemelni + 692 e Ft-tal
Derítő zsírtalanítás, csatorna tisztítás kiadása 270 e Ft

Szennyvízszippantás előirányzat túllépése 131 e Ft
Szemétszállítás előirányzat túllépése 266 e Ft
Kártevőírtás többletköltsége 25 e Ft
-ÁFA kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni - 871 e Ft-tal
az alábbiak szerint:
-Élelmiszerbeszerzés ÁFÁ-ja: - 498 e Ft
-A dologi kiadásokat terhelő ÁFA összege: + 452 e Ft
-ÁFA befizetés összegével - 825 e Ft

-Egyéb dologi kiadások előirányzatát megemelni +132 e Ft-tal
Egészségügyi minimum tanfolyam költségének összegével

A Tartalékok összegét javaslom csökkenteni összesen - 150 e Ft-tal
A kereset-kiegészítés fedezetére

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ
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Bevételi előirányzat javasolt növelése: + 179 e Ft
Kiadási előirányzat javasolt csökkentése - 2.447 e Ft az alábbiakban szakfeladaton-

ként részletezve:

Szakfeladat kiemelt ei. megnevezése
7518561
- Település vízellátás-Fegyvernek

- 293 e Ft
1.) Személyi juttatások
- Bér

- 927 e Ft
- közalkalmazottak alapilletménye - 51 e Ft
- egyéb pótlék - 162 e Ft
- közalk. túlóra + 127 e Ft
- készenlét díja - 39 e Ft
- keresetkiegészítés - 193 e Ft
- részmunkaidőben fogl.jut. + 97 e Ft
- alkalmi mv. bére - 706 e Ft
- Egyéb

+ 234 e Ft
- egyéb mv.-hez kapcs. juttatás + 167 e Ft
- egyéb költségtérítés + 67 e Ft

2.) Dologi kiadások
+ 492 e Ft

- készlet beszerzés + 1.975 e Ft
- szolgáltatások + 32 e Ft
- különféle dologi kiadások + 21 e Ft
- bérleti és lízing díjak átemelni 7518562

+ 131 e Ft
- kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja - 1.667 e Ft

3.) Tartalék -92

-keresetkiegészítés-járuléktartalék csökken a felhasználás miatt -92
7518562
- Település vízellátás-Örményes - 707 e Ft

1.) Személyi juttatások
-Bér

+ 27 e Ft

- munkavégzéshez kapcs. jut. + 122 e Ft
- foglalkozt. saj. jut. - 52 e Ft
- személyhez kapcs. kgt. - 38 e Ft
- állományba nem tart. mv. bére - 5 e Ft

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

- 5 e Ft
- tb. Járulék + 12 e Ft
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- munkaadói járulék - 25 e Ft
- eü. Hozzájárulás + 8 e Ft

3. Dologi kiadások
- 729 e Ft

- készletbeszerzések - 119 e Ft
- szolgáltatások - 663 e Ft
- különféle dologi kiadások + 59 e Ft

7518344
+ 1.140 e Ft

Vízkárelhárítás

1.) Bér
- 103 e Ft

- teljes midőben fogl. rendszer. sz. jut. - 183 e Ft
- munkavégzéshez kapcs. juttatások + 102 e Ft
- foglalkoztatottak saj. juttatása - 22 e Ft

2.) Járulékok
+ 3 e Ft

- társadalombiztosítási járulék - 35 e Ft
- munkaadói járulék + 8 e Ft
- eü. Hozzájárulás - 2 e Ft
- táppénz hozzájárulás + 32 e Ft

2. ) Dologi kiadások
+ 1.240 e Ft

- hajtó és kenőanyag - 10 e Ft
- szakmai anyag beszerzés - 70 e Ft
- kommunikációs szolgáltatás - 20 e Ft
- különféle szolg. kiadások + 1.143 e Ft
- ÁFA kiadások + 200 e Ft
- kiküldetés, reprezentáció - 3 e Ft

9012152
- 1.864 e Ft

Településtisztasági szolgáltatás

1.) Bér
- 976 e Ft

- teljes munkaidőben fogl. mbére - 659 e Ft
- munkavégzéshez kapcs. juttatások - 130 e Ft
- foglalkoztatottak juttatásai - 62 e Ft
- személyhez kapcs. juttat. – 125 e Ft

2.) Járulékok
- 189 e Ft

- tb járulék - 258 e Ft
- munkaadói járulék - 48 e Ft
- egészségügyi hozzájárulás - 25 e Ft
- táppénz hozzájárulás + 142 e Ft
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3.) Dologi kadások

- 699 e Ft
- élelmiszer beszerzés + 8 e Ft
- irodaszer, nyomtatvány - 27 e Ft
- hajtó és kenőanyag - 63 e Ft
- szakmai anyag és kisértékű tárgyie. + 141 e Ft
- egyéb készlet beszerzés + 169 e Ft
- különféle szolg. kiadások - 706 e Ft
- vásárolt közszolgáltatások - 205 e Ft
- ÁFA kiadás + 165 e Ft
- reprezentáció - 31 e Ft
- adók, díjak egyéb befizetések - 150 e Ft

9260292

Máshová nem sorolt sporttevékenység - 723 e Ft

1.) Bér
+ 176 e Ft

- teljes munkaidőben fogl. szem. jut. + 162 e Ft
- munkavégzéshez kapcsolódó juttat. + 20 e Ft
- foglalkoztatottak saj. jut. - 6 e Ft

2.) Járulékok
+ 68 e Ft

- tb. Járulék + 47 e Ft
- eü. hozzájárulás + 14 e Ft
- munkaadói járulék + 7 e Ft

3.) Dologi kiadások
- 967 e Ft

- irodaszer, nyomtatvány - 84 e Ft
- szakmai anyag és kisért. tárgyieszk. - 707 e Ft
- munkaruha, védőruha + 60 e Ft
- kommunikációs szolgáltatás + 6 e Ft
- vásárolt közszolgáltatások - 346 e Ft
- kiküldetés, reprezentáció + 104 e Ft

C.) EGÉSZSÉGÜGY

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

I. Működési bevétel
= Egyéb intézményi műk.bev.
Működési költség hozzájárulás

II. Támogatások
III. Felhalmozási és tőke j.bev.
IV. Támogatás értékű bevétel

= Működési célú
- Egyéb műk.célú
- OEP-től átvett
Magasabb egészségügyi finanszírozás
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KIADÁSOK ÖSSZESEN: + 3.279

I. Személyi juttatás + 1.286
= Bér + 1100
Tervezési hiba házi gyermekorvosi
asszisztens bére, ügyelet gk.vezető,
asszisztens megbízási díja.,
Nagy Lászlóné 100 eFt OALI-tól jutalom
Fedezete Polg.Hivatalnál
= Egyéb + 186
Nem tervezett kiadás útiköltség térítés
(munkába járás fogászati asszisztens)
Ajándékutalvány

II. Járulékok + 30
Nagy Lászlóné jutalom utáni járulék
Fedezete Polg. Hivatalnál

III. Dologi kiadások + 2.070
= Energia kiadások
= Ügyeleti díj + 1.300
Alultervezés miatt
= Egyéb dologi kiadások + 770
300 eFt Gyógyszerek, oldatok, egyszer
használatos eszközök, infúzió, branül,
irodaszer, PIN kódos szolg.
470 eFt az OALI támogatása
az influenza elleni védekezésre
takarítás, fertőtlenítés 170 eFt, a megnövekedett
energia ktg-ek és emelkedett áfa 300 eFt.
Fedezete Polgármesteri Hivatal számláján.

VII. Felhalmozási kiadások
= Felújítás
= Beruházás
Nem tervezünk vásárlást.

VIII. Tartalék - 107
= 9-11 hó kereset kiegészítés - 107

járulék megtakarításból

Felhalmozási kiadások ( 2-3. számú melléklet)

A 2-3. mellékletben részletesen kimutatott felújítási feladatok és beruházások kerültek megvalósításra.
Néhány kivétellel az előirányzat a tényleges teljesítés szintjén van. A folyamatban lévő beruházások
előirányzatát nem javasoljuk csökkenteni : Település központ rehabilitáció, Orvosi rendelő rekonstrukció
és eszközbeszerzés, Annázi Idősek klubbja felújítás és komplex akadálymentesítés, Zalka M. út útépítés.
A javasolt módosításokat részben 2009. évi új kötelezettségvállalások , pályázatok benyújtása, benyújtott

pályázatok eredménytelensége, bekerülési költség változása, új eszköz beszerzések indokolják.
A felhalmozási kiadások fedezetét szakképzési hozzájárulás, fejlesztési és folyószámla hitel, valamint a
2/2009.(III.2.) sz. költségvetési rendelet 12.§. (2) bekezdése alapján a dologi kiadásokból
átcsoportosított összeg biztosítja.
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Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az év végi hitel állományt növeli még a következő
fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó mindösszesen 41.571 eFt kiadások, amennyiben a
pályázati összeg, és fejlesztési hitel folyósítása nem történik meg év végéig

-Közcélú foglalkoztatáshoz vásárolt eszközök +2.887 eFt( pályázati összeg 2.221 eFt +666 eFt
fejlesztési hitel)
-Felszabadulás út 183. és Marx K. út közötti járdaszakasz +3.031 eFt(fejlesztési hitel)
-Orvosi rendelő rekonstrukció és eszközbeszerzés +5.259 eFt pályázati összeg
-Település kp. I. ütem +28.520 eFt (24.470 eFt pályázati összeg + 4.050 eFt fejlesztési hitel)
-Szapárfalui óvoda felújítás +1.874 eFt fejlesztési hitel

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és
az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.

Fegyvernek, 2009. december 11.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2009.(......) számú rendelet tervezete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.2.) 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. 1.) pontja alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv-ben foglaltakra Fegyvernek
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 1.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a.) bevételi főösszeg 2.247.809 eFt-ról 2.239.037 eFt-ra
-működési célú bevétel 1.826.746 eFt-ról 1.853.633 eFt-ra
-fejlesztési célú bevétel 286.639 eFt-ról 248.709 eFt-ra
-finanszírozási célú bevételek 134.424 eFt-ról 136.695 eFt-ra
b.) kiadási főösszeg 2.247.809 eFt-ról 2.239.037 eFt-ra
-működési célú kiadás 1.765.836 eFt-ról 1.792.154 eFt-ra
-fejlesztési célú kiadás 342.376 eFt-ról 307.286 eFt-ra
-finanszírozási célú kiadása 139.597 eFt-ról 139.597 eFt-ra

a rendelet 1,2,3. sz. mellékletei szerint.

2. §. A rendelet 1 §.(2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

- működési bevételek: 811.975 eFt-ról 832.921 eFt-ra
= intézményi működési bev.: 475.622 eFt-ról 485.850 eFt-ra

= önk.sajátos működési bev 336.353 eFt-ról 347.071 eFt-ra

- költségvetési támogatások: 792.117 eFt-ról 812.071 eFt-ra

- felhalmozási és tőke jell.bev.: 12.852 eFt-ról 12.852 eFt-ra
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- támogatás értékű bevételek 226.662 eFt-ról 228.553 eFt-ra

-véglegesen átvett pénzeszk. 153.402 eFt-ról 100.126 eFt-ra

- működési célú hitel: 134.424 eFt-ról 136.695 eFt-ra

- fejlesztési célú hitel: 44.059 eFt-ról 44.301 eFt-ra

- működési célú pénzm.: 43.768 eFt-ról 43.768 eFt-ra

-felhalmozási c. pénzm.: 20.204 eFt-ról 20.204 eFt-ra

- kölcsönök visszatérülése: 8.346 eFt-ról 7.546 eFt-ra

3.§. A rendelet 1 §.(2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul :

Személyi juttatások 687.540 eFt-ról 689.376 eFt-ra
Munkaadókat terhelő járulékok 204.165 eFt-ról 198.190 eFt-ra
Dologi kiadások 667.735 eFt-ról 703.235 eFt-ra
Pénzeszköz átadások 15.348 eFt-ról 16.348 eFt-ra
Egyéb támogatások 164.349 eFt-ról 171.712 eFt-ra
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.689 eFt-ról 8.179 eFt-ra
Támogatás értékű kiadások 8.610 eFt-ról 8.708 eFt-ra
Felhalmozási célú kiadások 224.124 eFt-ról 221.173 eFt-ra
Felújítások kiadásai 69.207 eFt-ról 38.769 eFt-ra
Működési célú tartalék 21.942 eFt-ról 5.948 eFt-ra
Fejlesztési célú tartalék 6.096 eFt-ról 4.395 eFt-ra
Adott kölcsönök 8.771 eFt-ról 6.771 eFt-ra
Működési hitelek kiadásai 139.597 eFt-ról 139.597 eFt-ra
Fejlesztési hitelek kiadásai 26.636 eFt-ról 26.636 eFt-ra

4.§. A rendelet 1 §.(2) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul :

Létszámkeret(álláshely):” 358,65 fő” –ről „ 353,15 fő”-re

e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően.

5.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. október 1.

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

ellátó jegyző

Készítette: Temesváriné B. Ágnes
Miklósi Jánosné



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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 0

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

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 22 009 53 448 69 207 38 769

Részbenönálló intézmények 0 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 22 009 53 448 69 207 38 769

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 2 271 2 773

06.Ingatlan kezelés 22 009 22 009 22 009 22 009

07.Igazgatás 0 31 439 44 927 13 987

08.Vízkárelhárítás 0 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 22 009 53 448 69 207 38 769

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 22 009 53 448 69 207 38 769

22/2009.

(X.15.)

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

2. melléklet

2013.05.12 16:15 1/6



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

22/2009.

(X.15.)

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

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

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Járda felújítások 0 0 66 203

2.)Táncsics M.út lefedése 0 0 2 205 2 205

3.) Dózsa Gy. Úti járdafelújítás 0 0 0 365

Közutak,hidak összesen 0 0 2 271 2 773

06.Ingatlan kezelés

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

Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex

akadálymentesítése 22 009 22 009 22 009 22 009

Ingatlan kezelés összesen 22 009 22 009 22 009 22 009

07.Igazgatás

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

2.) A 139/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Szapárfalui

óvodaegység felújítása 0 0 12 488 12 987

3.) Bíró Kastéy nyílászáró csere(ablak) 0 0 1 000 1 000

Igazgatás összesen 0 31 439 44 927 13 987

10.Vízkárelhárítás

11.Piac,vásár

13.Vízhálózat bőv.

14.Gázhálózatbővítés

16.Köztemető fenntartás

17.Közvilágítás

20.Oktatási és egyéb feladatok

21.Településtiszt.szipp.

22.Települési hulladék kezelés

24.Temetkezési szolg.

25. Máshová nem sorolt szolgáltatás

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és feladatok

Szakfeladatok összesen 22 009 53 448 69 207 38 769

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen 22 009 53 448 69 207 38 769

2. melléklet

2013.05.12 16:15 2/6



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

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 0 0 451

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 2 387 2 387 3 137

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 100 100 100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 136 136 136

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 145 178 212 332 218 094 213 942

Részbenönálló intézmények 0 801 3 407 3 407

Intézményi beruházás összesen 145 178 215 756 224 124 221 173

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 3 880 3 520 3 520 2 990

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 29 992 33 422 12 317

06.Ingatlan kezelés 0 781 781 781

07.Igazgatás 136 298 158 107 161 149 161 866

08.Vízkárelhárítás 0 359 359 359

09.Közterület fenntartás 0 0 0 738

10. Közcélú foglalkoztatás 0 12 763 12 763 12 763

11.Vízhálózat bőv. 0 1 588 0 16 000

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0

13. Gondnokság 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 20 20

22.Települési hulladék kezelés 5 000 5 222 5 736 5 764

23. Máshová nem sorolt sport tev. 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 344 344

26.Húsértékesítés 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 145 178 212 332 218 094 213 942

Részbenönálló intézmények 0 801 3 407 3 407

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0

B;Vízmű 0 190 2 796 2 796

C;Orvosi rendelő 0 611 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 3 407 3 407

Beruházás mindösszesen: 145 178 215 756 224 124 221 173

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2/2009.

(III.2.)

2009. évi költségvetési rendeletének

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

3. melléklet

2013.05.12 16:15
3/6



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

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

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

1.) a 145/2009. számú önk. Hat. Alapján fénymásoló berendezés
beszerzése 0 0 0 451

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 0 0 451

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött

maradványból 0 2 159 1615 0

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból 0 42 42 42

3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból 0 84 84 84

4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból

átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési

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

5.) Vizuáltábla beszerzése 0 0 153 153

6.) Rendezvénysátor 0 0 391 391

7.) Bosch fúrógép beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 24

8.) Bosch sarokcsiszoló beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 30

9.) 2 db tárolószekrény (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 105

10.) Szerszámos kocsi beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 282

11.) Kistraktor bővítés (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 564

12.) 5 db számítógép konfiguráció (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 718

13.) EPSZ-WISC IV. tesztkészlet dologi kiadás terhére 0 0 0 267

14.) Világteszt dologi kiadások terhére 0 0 0 375

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 2 387 2 387 3 137

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

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

határozat alapján(dob, mikrofonszett) 0 100 100 100

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 100 100 100

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

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

terhére átcsoportosított ei-ból 0 136 136 136

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 136 136 136

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 880 880 880 0

2.)Vetőgép beszerzése 1 200 696 696 696

3.) Permetező vásárlás 840 432 432 432

4.) Szárzúzó berendezés vásárlása 960 1 512 1512 1512

5.) Erdőtelepítés a 235/2009.(XI.26.) számú önk..hat. Alapján 0 0 0 350

Növénytermesztés összesen 3 880 3 520 3 520 2 990

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat 0 4 510 4510 83

2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat 0 8 220 8220 75

3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 511 8511 78

4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 496 8496 8496

5.) Vöröscsillag út útépítés 0 255 272 272

6.) Szivárvány úti telkek 0 0 72 72

7.) Marx K. út szélesítés terv a 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.
Alapján 0 0 150 50

8.) 140/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Marx. K-

Felszabadulás út 181. járdaszakasz építése 0 0 3191 3191

Közutak,hidak összesen 0 29 992 33422 12317

06.Ingatlan kezelés

1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich

J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása 0 781 781 781

3. melléklet

2013.05.12 16:15
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

Ingatlan kezelés összesen 0 781 781 781

07.Igazgatás

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

önk.hat. Alapján 52163 52163 52163 52163

2.)Települési információs táblarendszer kiépítése 4940 4940 4963 4979

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

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

4.) Település rendezési terv módosítása 0 720 720 780

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

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

7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola
rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb) 0 22673 22673 22673

8.)Település központ rehabilitáció II. ütem tervezés

147/2009.(VII.16.) 0 0 940 1326

9.) A 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat alapján a Községháza

épületének akadálymentesítésének tervezése 0 0 400 400

10.) Mobil WC beszerzése 148/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.

Alapján 0 0 1679 1679

11.) TIOP 1.2.3-08/1-2008-008. számú pályázattal megvalósuló

eszközberuházás(közművelődés) 0 0 0 30

12.) számítógép beszerzés 0 0 0 225

Igazgatás összesen 136 298 158 107 161149 161866

08.Vízkárelhárítás

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

nádas ingatlanok kisajátítása 0 359 359 359

Vízkárelhárítás összesen 0 359 359 359

10.Közcélú foglalkoztatás

1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI

pályázat 0 12 763 12763 12763

Közcélú foglalkoztatás összesen 0 12 763 12763 12763

09. Közterület fenntartás

1.) Mobil WC beszerzés a 201/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat. Alapján 0 0 0 738

Közterület fenntartás összesen 0 0 0 738

11.Vízhálózat bőv.

1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében
előkészítés önrész 0 1 588 0 0

2.) Hidroglóbusz fejcsere a 200/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat. Alapján 0 0 0 16000

Vízhálózat bőv. összesen 0 1 588 0 16000

12.Gázhálózatbővítés

Gázhálózatbővítés összesen 0 0 0 0

13. Gondnokság

Gondnokság összesen: 0 0 0 0

14.Köztemető fenntartás

Köztemető fenntartás összesen 0 0 0 0

15.Közvilágítás

Közvilágítás összesen 0 0 0 0

21.Településtiszt.szipp.

1.) Szennyvízhálózat kiépítés 0 0 20 20

Településtiszt.szipp.összesen 0 0 20 20

22.Települési hulladék kezelés

1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 5 000 5 000 5000 5000

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

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadások

terhére átcsoportosított ei. Terhére. 0 222 222 222

3.) Komposztáló telep engedélyeztetés 0 0 514 542

3. melléklet

2013.05.12 16:15
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

…/2009.

(XII.16.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

Települési hulladék kezelés összesen 5 000 5 222 5736 5764

23. Máshová nem sorolt sport tev.

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

25. Máshová nem sorolt szolg.

1.)Színpad készítés 0 0 344 344

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 344 344

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

Oktatási és egyéb feladatok összesen 0 0 0 0

Szakfeladatok összesen 145 178 212 332 218 094 213 942

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0

B;Vízmű

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

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi

kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére 0 190 190 190

2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése 0 0 1004 1004

3.)Klórgáz ömlés jező biztonsági berendezés vásárlása 0 0 1169 1169

4.)Vákumszabályozó berendezés beszerzése 0 0 433 433

Vízmű összesen 0 190 2796 2796

C;Orvosi rendelő

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

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

Orvosi rendelő összesen 0 611 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 3 407 3 407

Beruházás mindösszesen 145 178 215 756 224 124 221 173

3. melléklet

2013.05.12 16:15
6/6



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére a 2010. évi
költségvetési tervkoncepció módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal jóváhagyott tervkoncepció még nem tartalmazta a létszámokat.
Ezt a „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” mellékletben kérjük jóváhagyni.

Időközben törvénymódosítások következtében a rehabilitációs járadék jelentősen megemelkedett –
ami az egyéb dologi költségek között volt tervezve - , ezért szükséges a dologi kiadásokban (2.4. pont)
kiemelni. Ezzel az egyéb dologi költségek csökkennek és az energia mellett elszámolási
kötelezettséggel a rehabilitációs járadék is megjelenik a koncepcióban.
A fentiek ellenére az egyéb dologi kiadásokat még a rehabilitációval nem csökkentjük az idő
rövidsége miatt. Az új egyéb dologi kiadásokra a költségvetés januári előzetes tárgyalásakor teszünk
javaslatot.

A jelenlegi módosításunk a 2.4. pontot csak szerkezetében érinti, megjelenik kiemelten a rehabilitációs
járadék. A címenként tervezhető létszámok lehetővé teszik, hogy az intézmények a bérköltségeket és
járulékait megtervezzék. A táblázatban a 2009. 12.31-i létszámok az évközbeni változásokat
tartalmazzák, nem egyeznek meg a 2009. évi koncepcióban meghatározott decemberi létszámokkal. A
hivatalnál történt összevonás illetve a körjegyzőség megszűnése miatt a január 1-től várható
szerkezetben készítettük el a létszámokat.

Összességében a Hivatal és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél december 31-
én 89 fő volt, 89 állományi létszám és 84,77 fő nyolc órás volt foglalkoztatva. Tervezett változásokkal
89 fő, 89 állományi létszám és 84,77 fő van tervezve. Tehát változatlan létszámmal fog működni a két
intézmény. Ez 0,7 létszámmal több mint a 2009. évi tervezett záró létszám a részmunkaidősök
változásának következtében. A feladatok miatt 8 órás foglalkoztatást javasolunk három személynél.

Ezzel a módosítással az intézmények a tervezést elindíthatják. A a tervszámok ismeretében a januári
ülésre a végleges koncepcióra olyan javaslatot teszünk, mellyel lehetővé válik a 140 millió Ft-os
folyószámla hitellel a működésünk. Ezzel a februári ülésre a végleges költségvetést el tudjuk készíteni.

Az előzőek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…………./2009.(XII.17.) sz. határozati javaslat
a 2010. évi költségvetési tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési
tervkoncepcióról szóló 215/2009.(XII.17.) sz. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

Egyéb dologi energia rehab.jár.



eFt eFt eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
Ebből: Fegyvernek 5.324

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Ebből: Fegyvernek 5.176

III. Orczy Anna Ált.Isk. Szakisk. és Egys.Ped.Szakszolg..
Ebből:
Fegyvernek 12.083

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

V. Polgármesteri Hivatal

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 139.814
C.) Orvosi Rendelő 3.757”

2.) A határozat kiegészül a „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” melléklettel

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2009. december 8.

Huber Ferenc
polgármester



„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2009.12.31. Évközi változás 2010.12.31.

Megnevezés Fogl.fő.
8 órás
állásh.

Fogl. fő
változás

ideje
átl. 8
órás

Fogl.fő
8 órás

álláshely

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 19 14,815 -1 2010.02.01 -1 18 13,815

Támogatott 1 1 -1 2010.04.16 -1 - -

Fegyvernek összesen 20 15,815 -2 - -2 18 13,815

Örményes 5 3,875 -1 2010.04.01 -0,75 4 3,125

Kuncsorba 4 4 - - - 4 4

Intézmény összesen 29 23,690 -3 - -2,75 26 20,94

Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 46 42,45 - - - 46 42,45

Örményes 5 4,75 - - - 5 4.75

Kuncsorba 4 3,25 - - - 4 3,25

Intézmény összesen 55 50,45 - - - 55 50,45

Orczy A.Ált.Isk. 42 40,25 -1 2010.01.01 -1

-1 2010.09.01 -1 40 38,25

Szakiskola intézményegység 12 11,25 12 11,25

Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy. 5 5,00 +1 2010.09.01 +1 6 6,00

Móra F.Ált.Isk. 36 36,00 -1 2010.01.01 -1 35 35,00

Fegyvernek összesen 95 92,50 -2 2010.01.01 -2 93 90,50

Szalai S. Ált.Isk. 13 11,50 13 11,50

Ált.Isk.Kuncsorba 3 2,50 3 2,50

Mindösszesen 111 106,50 -2 2010.01.0 -2 109 104,50

Műv.Ház és Könyvtár 9 7,11 - - - 9 7,11

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselők:

- Fegyvernek 38 36,25 -10 2010.01.01 -9,125 28 27,125

- Örményes 6 6 - - - 6 6

Összesen köztisztviselők 44 42,25 -10 2010.01.01 -9,125 34 33,125

Közalkalmazottak 30 28,82 -20 2010.01.01 -19,895 10 8,925

ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.) 74 71,07 -30 2010.01.01 -29,02 44 42,05

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int. 15 13,7 30 2010.01.01 29,02 45 42,72

Közcélú foglalkoztatott - - - - - - -

Gyermekélelmezési Konyha 20 19,25 - - - 20 19,25

Orvosi Rendelő 11 10,05 - - - 11 10,05

MINDÖSSZESEN 324 301,82 -5 -4,75 319 297,07

2009. évi mindösszesen 319 298,795 321 300,395



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról
szóló 7/1996 (IV.5.)rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!
A 2010. évi intézményi térítési díjak meghatározása, valamint jogszabály módosításból eredő változások miatt
kerül sor a rendelet módosítására.

A rendelet 12. § (7) bekezdése szabályozza, hogy az ápolási díjban részesülők ápolási kötelezettségének
ellenőrzés során tapasztalt mulasztás esetén 1 napon belül él jelzéssel az alapszolgáltatási központ. Az 1 napot
javasoljuk 1 munkanapban meghatározni. /R. 1.§/

A rendelet 19. § (1) bekezdésének f) pontját „helyettes szülő ellátást” törölni javasoljuk. A 2010. évi
költségvetési törvényből adódó csökkentett finanszírozás miatt az intézmény 2010. január 1-től hatályba lépő
SZMSZ-e, valamint a Mikrotérség Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója nem tartalmazza ezt a
szolgáltatás formát. A fentebb említett ok miatt nem célszerű megszervezni sem.
A rendelet 19. § (6) bekezdését törölni javasoljuk, mivel 2010. január 1-től a költségvetési törvény alapján a
térítési díj számítását nem órában, hanem 1 napra vetítve kell számolni.
A rendelet 19. § (8) bekezdésében a „részjogkörrel” szövegrész törlését javasoljuk, mivel a 2010. 01. 01-től
hatályba lépő intézményi SZMSZ-ben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mint önálló szakmai egység
szerepel. /R. 2.§/

Az 13/2009.(VII.23.) sz. rendelettel módosított 7/1996. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet értelmében a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2009 évben
A minimum nyugdíj : 0-150 %-ig étkezés esetében 465 Ft/adag, házi gondozás estében 470 Ft/óra

150 % - 300 %-ig étkezés esetében 490 Ft/adag, házi gondozás estében 505 Ft/óra
300 % -tól étkezés esetében 490 Ft/adag, házi gondozás estében 535 Ft/óra maximális
térítési díjat

- nappali ellátás étkezés nélkül 20 Ft/nap térítési díjat állapított meg.
Az alábbiakban bemutatjuk a 2009. évben érvényes fizetési kategóriákat, az egyes fizetési kategóriára eső
térítési díj összegét és az igénybevevők számát.

M
in

.n
y

ug
d

.

Kategóriák
Étkezés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás

%
Tér.
dij
Ft

Házh.
Száll.

Ft
Fő

M
in

.
n

yu
gd

ij %
Tér.
dij
Ft

Fő

Nappali
Ellátás

Ft

Nappl
ellát+
étkez
Ft/fő

Fő

0
-1

50
%

-i
g

1 0 – 10 000 - - - 3

0
-1

50
%

-i
g

- - - - -
2 10 001 – 19 000 20 100,- 16,- 2 34 105,- - 20,- 120,-
3 19 001 – 22 000 30 145,- 24,- 2 41 125,- - 20,- 165,-
4 22 001 – 25 000 40 195,- 32,.- 0 66 200,- - 20,- 215,-
5 25 001 – 28 000 50 245,- 41,- 8 69 210,- - 20,- 265,- 4
6 28 001 – 31 000 65 320,- 50,- 72 220,- - 20,- 340,- 1
7 31 001 – 34 000 75 370,- 60,- 6 74 225,- - 20, 390,- -
8 34 001 – 37 000 85 415,- 68,- 5 77 235,- - 20, 435,- 1
9 37 001 – 40 000 87 425,- 70,- 2 90 275,- 3 20, 445,- 2
10 40 001 – 42 750 95 465,- 70,- 2 100 305,- - 20, 485,- -

1
5
0
-

3
0
0%

-i
g

11 42 751 – 62 400 96 470,- 70,- 23

1
50

5
-

tó
l

87 470,- 4 20, 490,- 19

12 62 401 – 85 500 100 490,- 70,- 61 94 505,- 12
20, 510,-

17

3
0
0%

-
tó

l

13 85 501- 100 490,- 70 6 100 535,- 13
20, 510

,- 9

Átlag 120 32 53
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2009- ben átlagosan 173 fő vette igénybe az étkezést. Összességében 2009. december 31-ig az étkezési térítési
díjból várhatóan 13.700 e Ft bevétel keletkezik, míg a kiadás 16.637 e Ft lesz. A tervezett 3.760 e Ft
szociálpolitikai támogatással szemben 2.937 e Ft támogatás illeti meg az intézményt.
2009-ban várhatóan a házi gondozási órák száma mentális gondozással együtt 3 256 óra lesz( mentális gondozás
712 óra, gondozási óra 2544 óra) .
A házi gondozás várható bevétele 765 e Ft,az állami támogatás 3.293 e Ft, az önkormányzati támogatás 2.697 e
Ft.
Az ebédkiszállítás bevétele 862 e Ft lesz.
A házi gondozást igénybevevők száma átlagosan 32 fő, ami a két fővel több mint a tervezett.
A módosított Szt 115 § ( 1 ) bekezdése szerint az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözetét:
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás: - házi gondozás étkezés nélkül

- házi gondozás étkezéssel
- Nappali szociális ellátás - idősek klubja igénybevétel

- idősek klubja és étkeztetés igénybevétel
A térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
30 %-át étkeztetés
25 %-át házi segítségnyújtás
30%-át házi segítségnyújtás és étkeztetés igénybevétele esetén.
A támogatást és az önköltséget napra vetítve számoltuk. 2010 évben megváltozott az állami támogatás
rendszere. Otthonközeli ellátás címen egy normatívát állapított meg , ami 221. 450 Ft /fő/év, és ezt a különböző
fent sorolt ellátási formákra %-ban állapította meg, ezek a támogatások a 2009. évihez képest jelentősen
csökkentek.

Étkeztetés

Kiadások: - Személyi juttatások 8.292,- eFt
- Járulékok 2.202,- eFt
- Dologi kiadások 1.204,- e Ft

Összes kiadás 11.698,- eFt

2009 évben az ellátottak száma átlag 115fő/nap
Egy adagszámra jutó önköltség

11 698 e Ft : 115 fő : 251 nap = 405 Ft/ fő/nap
+ 2010 évi ebéd térítési dij 514 Ft /adag

Önköltség összesen 919 Ft/adag

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 221.450 Ft/fő/év * 25 % = 55.362 Ft /fő/év

55.362 Ft : 251 nap = 221 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj :

919 Ft/fő/nap( önköltség ) – 221 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 698 Ft/fő/nap

A Gyermekélelmezési Konyhának egy ebédért 514 Ft-ot fizet az intézmény, így ezt az összeget javasoljuk
elfogadni étkezési térítési díjnak.

Házi segítségnyújtás étkezés nélkül

Kiadások: - Személyi juttatások 3.850,- eFt
- Járulékok 1.162,- eFt
- Dologi kiadások 978,- e Ft

Összes kiadás 5.990,- eFt
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2009 évben az ellátottak száma átlag 13fő/nap
Egy napra egy főre jutó önköltség

5.990 e Ft : 13 fő : 251 nap = 1.836 Ft/ fő/nap

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 221.450 Ft/fő/év * 75 % = 166.087 Ft /fő/év

166.087 Ft : 251 nap = 662 Ft/fő/nap
Intézményi térítési díj :

1.836 Ft/fő/nap( önköltség ) – 662 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 1.174 Ft/fő/nap
Kérhető maximális térítési díj 1.174,- Ft/nap
A házi gondozás térítési díja a számítási mód megváltozása miatt jelentősen emelkedett. A 2009. évi
legmagasabb térítési díj 539 Ft/óra volt, ezért a maximálisan kérhető térítési díjat nem javasoljuk, mert az több
mint 100 %-os emelést jelente.

Házi segítségnyújtás étkezéssel

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 221.450 Ft/fő/év * 100 % = 221.450 Ft /fő/év

221.450 Ft : 251 nap = 882 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj :

Házi gondozás önköltsége 1.836 Ft/fő/nap
Szoc. étkeztetés önköltsége 919 Ft/fő/nap
Összes költség 2.755 Ft/fő/nap
Állami támogatás - 882 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj 1.873 Ft/fő/nap

Maximálisan kérhető intézményi térítési díj : = 1.873 Ft/fő/nap

Nappali ellátás idősek klubja étkezés nélkül
A térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
- 15%-át nappali ellátást
- 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetén
Önköltség számítás:
Kiadások: - Személyi juttatások 6.455,- eFt

- Járulékok 2.056,- eFt
- Dologi kiadások 4.487,- eFt

Összes kiadás 12.998- eFt

12.998 eFt : 251 nap : 90 fő = 575 Ft/nap/fő

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 221.450 Ft/fő/év * 40 % = 88.580 Ft /fő/év

88.580 Ft : 251 nap = 353 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj :

575 Ft/fő/nap( önköltség ) – 353 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 222 Ft/fő/nap

Maximálisan kérhető intézményi térítési díj : = 222 Ft/fő/nap
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Ez a térítési díj a házi gondozáséhoz hasonlóan szintén jelentősen emelkedett. Javasoljuk 2009. évi térítési díj
megtartását, ami 20 Ft/fő/nap volt, ellenkező esetben félő, hogy az ellátottak nem kérik ezt az ellátási formát és
ez normatív támogatás vesztéssel jár.

Nappali ellátás idősek klubja étkezéssel

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 221.450 Ft/fő/év * 65 % = 143.942 Ft /fő/év

143.942 Ft : 251 nap = 573 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj :
nappali ellátás önköltsége 579 Ft/fő/nap
Szoc. étkeztetés önköltsége 919 Ft/fő/nap
Összes költség 1.494 Ft/fő/nap
Állami támogatás - 573 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj 921 Ft/fő/nap

Maximálisan kérhető intézményi térítési díj : = 921 Ft/fő/nap

A nappali ellátás igénybevétele estén javasoljuk, hogy a térítési díj ne változzon, vagyis maradjon 20 Ft/nap.
A nappali ellátás étkezéssel esetében a maximálisan fizetendő térítési díj javaslatunk szerint:
Ebéd térítési díja 514,- Ft/adag + 20,- Ft/nap nappali ellátás: 534,- Ft/nap

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az 1993.III.tv. és 29/1993.(II.17.) sz. korm. rendelet szerint elkészített
2010. január- től érvényes térítési díj táblázatot. A táblázatban külön szerepeltetjük az ebéd házhozszállításáért
fizetendő térítési díjat is. A táblázatban a 2009 évi fizetési kategóriák nem változtak.

A 2010-ben fizetendő térítési díjak

Kategóriák
Étkezés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás

%
Tér.
dij
Ft

Házh.
Száll.

Ft
Fő

Gondo
zási
díj
Ft/nap

Ellát.
étkezésse

l
Ft

Fő
Nappa

li
ellátás

Ft

Ellát.
étkezés

sel
Ft

Fő

1 0 – 10 000 - - - 2 - - - - -
2 10 001 – 19 000 20 105,- 20,- 2 135,- 240,- 20,- 125,- 1
3 19 001 – 22 000 30 155,- 25,- 2 155,- 310,- 20,- 175,- -
4 22 001 – 25 000 40 205,- 35,- 230,- 435,- 20,- 225,- -
5 25 001 – 28 000 50 255,- 45,- 8 240,- 495,- 20,- 275,- 4
6 28 001 – 31 000 65 335,- 55,- 270,- 605,- 20,- 355,- 1
7 31 001 – 34 000 75 385,- 60,- 3 275, 660,- 3 20,- 405,- -
8 34 001 – 37 000 85 435,- 70,- 5 285,- 720,- 20,. 455,- 1
9 37 001 – 40 000 87 445,- 70,- 4 325,- 770,- 20,- 465,- 2
10 40 001 – 43.000 95 490,- 70,- 2 385,- 875,- 1 20,- 510,- 1
11 43.000 – 62 400 96 495,- 70,- 25 550,- 1045,- 12 20,- 515,- 16
12 62 401 - 100 514,- 80,- 62 605,- 1119,- 12 20,- 534,- 36

Átlag 115 31 62
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Az egyes kategóriákban fizetendő térítési díjak összehasonlítása

Kategóriák
Étkezés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás

2009
Ft/adag

2010
Ft/adag

Eltérés
Ft/adag

2009
Ft/óra

2010
Ft/nap

Eltérés
Ft/nap

2009
Ft/nap

2010
Ft/nap

Eltérés
Ft/nap

1 0 – 10 000 - - - - - - - - -
2 10 001 – 19 000 100,- 105,- 5,- 105,- 135,- 30,- 20,- 20,- -
3 19 001 – 22 000 145,- 155,- 10,- 125,- 155,- 30,- 20,- 20,- -
4 22 001 – 25 000 195,- 205,- 10,- 200,- 230,- 30,- 20,- 20,- -
5 25 001 – 28 000 245,- 255,- 10,- 210,- 240,- 30,- 20,- 20,- -
6 28 001 – 31 000 320,- 335,- 15,- 220,- 270,- 50.- 20,- 20,- -
7 31 001 – 34 000 370,- 385,- 15,- 225,- 275, 50,- 20,- 20,- -
8 34 001 – 37 000 415,- 435,- 20,- 235,- 285,- 50,- 20,. 20,. -
9 37 001 – 40 000 425,- 445,- 20,- 275,- 325,- 50,- 20,- 20,- -
10 40 001 – 43.000 465,- 490,- 25,- 305,- 385,- 80,- 20,- 20,- -
11 43.000 – 62 400 470,- 495,- 25,- 470,- 550,- 80,- 20,- 20,- -

12 62 401 - 490,- 514,- 24,- 505,- 605,- 100,- 20,- 20,- -

A 2009 évben 13 fizetési kategóriát állapítottunk meg. Ezt 2010 évben célszerű 12 kategóriára változtatni, mivel
a térítési díj megállapításának szabályai változtak, a minimum nyugdíj már nem feltétel.
A fenti számításokból látszik a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete.

Az étkezésnél meghaladja az egy adagra jutó önköltség és támogatás különbözete a Gyermekélelmezési
Konyhának fizetendő térítési díjat. Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a fizetendő
térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagy arányú csökkenését, ami normatíva csökkenést
eredményezhet.
A házi gondozás esetében is jelentősen csökkent az állami támogatás, így az előző évihez képest az önköltség is
jelentősen nőtt. A növekedés olyam mértékű, hogy az nagyon megterhelné az ellátottakat, így mint a táblázat
mutatja kisebb mértékű térítési díj emelést javaslunk.
A nappali ellátást igénybevételéért fizetendő térítési díjat nem javasoljuk növelni a 2009. évihez képest. Ebben
az estben is igaz, hogy a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete magasabb, mint a javasolt
térítési díj, mivel itt is jelentősen csökkent az állami támogatás. A magasabb térítési díj bevezetése maga után
vonhatná, hogy az ellátottak nem igényelnék ezt a szolgáltatást.

A fenti térítési díjak esetén a várható étkezési bevétel 15.400 e Ft, élelmezési kiadás 18.500 e Ft , szociálpolitika
támogatás 3.100 e Ft lesz, az ebéd szállítás bevétele 880 e Ft.

A házi gondozás várható bevétele 620 e F, az állami támogatás 3.356 e Ft, az önkormányzati támogatás 2.014 e
Ft.
2010- ben a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell
megfelelni az ellátást kérőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén: 514,- Ft /adag
Házi segítségnyújtás esetén: 1.836,- Ft / óra

A szociálisan rászorulók esetében a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi
jövedelmének:

- étkezés esetében 30 %-ot
- házi segítségnyújtás esetében 25 %-ot
- házi segítségnyújtás és étkeztetés esetében 30 %-ot
- nappali ellátás esetében 15 %-ot
- nappali ellátás és étkezés esetetében 30 %-ot.

/R. 3. §/
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A rendelet 1. és 2. sz. mellékletében „büntetőjogi felelősségem tudatában” szövegrészt törölni javasoljuk,
mivel az Szt. 17. §-a és a Ket. 51.§ (5) bekezdése a rosszhiszeműség szankcióját tartalmazza. /R. 4. §/

Fegyvernek,2009. december 10.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette:

Barta Józsefné
Igazgató
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
…………../2009/…………./számú rendelet tervezete

a szociális ellátásról szóló 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására

Fegyvernek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. /továbbiakban: Szt./ 32. § (3) bekezdése, 92. §-a alapján a rászorultak folyamatos ellátása érdekében az alábbi
rendeletet alkotja

1. § A rendelet 14. § (7) bekezdésében az „1 napon belül” szövegrész helyébe az „1 munkanapon belül” szögrész lép.

2. § (1) A rendelet 19. § (1) f) pontja, (6) bekezdése és a (8) bekezdésében a „részjogkörrel” szövegrész hatályát veszti.

3.§ A rendelet 20. § (1) (2) (3) (4) hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Intézményi térítési díjak
Étkezés 698 Ft/adag
Házi gondozás 1.174 Ft/nap
Házi gondozás étkezéssel 1.873 Ft/nap
Nappali ellátás 222 Ft/nap
Nappali ellátás étkezéssel 921 Ft/nap

( 2 ) 2010. évi térítési díj

Jövedelem
Kategóriák

Ft-ban

Étkezés
térítési díj

Ft/nap
kedvezménnyel

Ebéd
házhozszállítá

s
díja

Ft/nap

Házi gondozás Nappali ellátás

Ellátás
étkezés
nélkül

kedvezmén
nyel

Étkezés
igénybe
vételével

Ellátás
étkezés
nélkül

Étkezés
igénybe
vételével

1 0 – 10 000 - - - - - -
2 10 001 – 19 000 105,- 20,- 135,- 240,- 20,- 125,-
3 19 001 – 22 000 155,- 25,- 155,- 310,- 20,- 175,-
4 22 001 – 25 000 205,- 35,.- 230,- 435,- 20,- 225,-
5 25 001 – 28 000 255,- 45,- 240,- 495,- 20,- 275,-
6 28 001 – 31 000 335,- 55,- 270,- 605,- 20,- 355,-
7 31 001 – 34 000 385,- 60,- 275, 660,- 20,- 405,-
8 34 001 – 37 000 435,- 70,- 285,- 720,- 20,- 455,-
9 37 001 – 40 000 445,- 70,- 325,- 770,- 20,- 465,-

10 40 001 – 43.000 490,- 70,- 385,- 875,- 20,- 510,-
11 43.000 – 62 400 495,- 70,- 550,- 1045,- 20,- 515,-

12 62 401 - 514,- 80,- 605,- 1119,- 20,- 534,-

( 3 )
A szociálisan nem rászoruló házi gondozásért fizetendő térítési díj összege: 1.174 Ft/óra

(4)A szociálisan nem rászoruló étkezési térítési díja 514 Ft/adag.”

4. § A rendelet 1. és 2. számú mellékletében a „”Büntetőjogi felelősségem tudatában” szövegrész hatályát
veszti.

5. § E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. 12. 08.

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



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére a zártkerti 4048 hrsz-ú ingatlanból
1/12-ed önkormányzati tulajdonú szántó, valamint a zártkerti 4045 hrsz-ú szántó értékesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

2009. november 26-án Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u. 193. sz. alatti lakos részéről vételi ajánlat
érkezett a zártkerti 4048 hrsz-ú 2295 m2 területű, 5.78 AK értékű szántó ingatlanra vonatkozóan, melyből az
önkormányzat tulajdonát képezi 191 m2 nagyságú és 0.48 AK értékű terület. Az ingatlanra tett vételi ajánlat
5.000.- Ft.
Társtulajdonos Baunok István 11/12-ed részben, az ingatlanrészét is megvásárolná Jancsó János birtok-
összevonási céllal, mert a szomszédos ingatlan tulajdonosa.
Szeretné még továbbá megvásárolni a zártkerti 4045 hrsz-ú 2043 m2 területű, 5.15 AK értékű önkormányzati
tulajdonú ingatlant, melynek 2005. óta bérlője. Az ingatlanra tett vételi ajánlat 60.000.- Ft, mely 11.650.- Ft-ot
jelent aranykoronánként.

Az ingatlanok értékesítése mellett szól, hogy a területük igen kicsi, az önkormányzatnak a környéken
tulajdonrésze nincs, valamint az ajánlattevő az ingatlanok bérlője.
A többször módosított 1992. évi 6. számú vagyonrendelet 1. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján „Az
önkormányzat tulajdonával való rendelkezésre a képviselőtestület jogosult.”, illetve e rendelet 10. §. (1)
bekezdés c. pontja értelmében „A rendelet 11. §. (1) bek. e., f. pontokban felsorolt vagyontárgyak a
képviselőtestület engedélyével értékesíthetők.”
Mindezek figyelembe vételével a vételárat elfogadhatónak tartom, mert az egyéb költségek az AK értékhez
viszonyítva igen magasak. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

…………./2009. (XII. 17.) sz. határozati javaslat
a zártkerti 4048 hrsz-ú ingatlanból 1/12-ed önkormányzati tulajdonú szántó értékesítéséről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4048 hrsz-ú, szántó
művelési ágú 2295 m2 nagyságú 5.78 AK értékű ingatlanból a tulajdonát képező
1/12-ed részt - 191 m2 területű, 0.48 AK értékű - 5.000.- Ft értékben értékesíti
Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u. 193. sz. alatti lakos részére.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

…………./2009. (XII. 17.) sz. határozati javaslat
a zártkerti 4045 hrsz-ú szántó értékesítéséről.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4045 hrsz-ú, szántó
művelési ágú 2043 m2 nagyságú 5.15 AK értékű ingatlanát 60.000.- Ft értékben
értékesíti Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u. 193. sz. alatti lakos részére.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátójegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. december 3.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Dománné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére a zártkerti 4093/2 hrsz-ú
szántó értékesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

2009. november 30-án Cseszka János Fegyvernek, Felszabadulás u. 230. sz. alatti lakos részéről vételi
ajánlat érkezett a zártkerti 4093/2 hrsz-ú 1109 m2 területű, 2.80 AK értékű szántó ingatlanra
vonatkozóan. Az ingatlanra tett vételi ajánlat 10.000.- Ft/AK, azaz 28.000.- Ft.
Cseszka János 2004. óta a megvásárolni kívánt ingatlan bérlője, valamint a szomszédos ingatlanok
tulajdonosa, ezért vásárlása birtok-összevonási céllal történne.

Az ingatlan értékesítése mellett szól, hogy a területe igen kicsi, valamint az ajánlattevő az ingatlan
bérlője.
A többször módosított 1992. évi 6. számú vagyonrendelet 1. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján „Az
önkormányzat tulajdonával való rendelkezésre a képviselőtestület jogosult.”, illetve e rendelet 10. §.
(1) bekezdés c. pontja értelmében „A rendelet 11. §. (1) bek. e., f. pontokban felsorolt vagyontárgyak a
képviselőtestület engedélyével értékesíthetők.”
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

…………./2009. (XII. 17.) sz. határozati javaslat
a zártkerti 4093/2 hrsz-ú szántó értékesítéséről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4093/2 hrsz-
ú, szántó művelési ágú 1109 m2 nagyságú 2.80 AK értékű ingatlanát
értékesíti Cseszka János Fegyvernek, Felszabadulás u. 230. sz. alatti lakos
részére 10.000.- Ft/AK, azaz 28.000.- Ft-ért.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátójegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. december 8.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Dománné



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére tetőszigetelési

munkákról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 213/2009.(XI.19.) sz. határozatban kötelezettséget vállalt a Gyermekélelmezési
Konyha épület tetőszerkezetének részleges-, és a volt bölcsődei konyha épület tetőszerkezetének
szigetelési munkáira 2.036.953.- Ft összegben.

Az ajánlatkéréskor mindkét vállalkozó részére bemutattuk a fenti két épület kivételével a Vízmű, a
Hivatal és a Hársfa u. 13. sz. épületek tetőszigetelését is és egybehangzó véleményük volt, hogy a
szigetelés elöregedett, cseréje indokolt. Konkrét beázás csak a vízműnél és hóolvadáskor a hivatalnál
van.
Célszerűnek látszik tehát a már jóváhagyott két feladattal együtt, mind az öt épület tetőszigetelésének
elvégzésére, melyre kedvező fejlesztési hitelt vehetünk fel. A munkák ellenőrzésére műszaki ellenőrt
is célszerű foglalkoztatni, melyre bruttó 100.000.- Ft-os ajánlatot kaptunk.
A beadott árajánlatok alapján – melyet mindkét vállalkozótól azonos feltétellel kértünk – a Szilasi és
Társa Kft ajánlata összességében kedvezőbb. Ezrét javaslom a hátralévő tetőszigetelési munkákra is
vállaljon kötelezettséget a testület, a vállalkozó megnevezése nélkül:

 Hársfa u. 13. sz. alatti lakás 717.926.- Ft
 Polgármesteri Hivatal 736.949.- Ft
 Vízmű (Dózsa Gy. u. 98.) 950.826.- Ft
 Gyermekélelmezési Konyha II. ütem 1.345.949.- Ft
Összesen: 3.751.650.- Ft (bruttó)

+ 100.000.- Ft műszaki ellenőri díj
Mindösszesen: 3.851.650.-Ft

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselőtestület a 3.851.650- Ft-os kötelezettségvállalásról az
alábbi határozati javaslatot fogadja el. Egyidejűleg a folyószámla hitel mentesítése érdekében
fejlesztési hitel felvételét javaslom.

…………../2009.(XII.17.) sz. határozati javaslat
Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkákra.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére, az alábbi munkák elvégzésére, bruttó 3.851.650.- Ft. összegben:

1. Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület
tetőszigetelése II. ütem 1.345.949.-Ft

2. Polgármesteri Hivatal Felszabadulás u. 171. sz. alatti épület tetőszigetelése
736.949,-Ft

3. Hársfa u. 13. sz. alatti épület tetőszigetelése 717.926.-Ft
4. Vízmű épület (Dózsa Gy. u. 98) tetőszigetelése 950.826.-Ft
5. Műszaki ellenőri díj: bruttó 100.000.- Ft.

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



Fegyvernek, 2009. december 8.

Huber Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére tetőszigetelési
munkák finanszírozásáról, fejlesztési hitel felvételére

Tisztelt Képviselőtestület!

Amennyiben a Képviselőtestület az előzőekben előterjesztett feladat (önkormányzati tulajdonú
épületek tetőszigetelése) megvalósítása mellett dönt, a feladat finanszírozására az alábbi javaslatot
terjesztem elő:

Lehetősége van az Önkormányzatnak az MFB (Magyar Fejlesztési Bank ) Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül kedvezményes hosszú lejáratú
(maximum 20 év) fejlesztési hitel felvételére. Kamat mértéke: az Általános beruházási célok
esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%. Saját erő mértéke a beruházás – hiteligénylő áfa
visszaigénylési jogosultságától függően nettó, vagy bruttó – bekerülési értékének legalább 5%-a.

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 243
-Visszaigényelhető ÁFA 1.030
fejlesztési hitel 4.616
Források összesen: 5.889

A hitel törlesztésére 5 éves futamidőt javaslunk. A törlesztés megkezdésére 2011. március 14-ig
türelmi idő igénybevételét. Ebben az esetben 230,8 eFt-os negyed éves törlesztő részletek terhelik a
költségvetést.

Az előterjesztést megvitatás után az alábbi határozati javaslattal szíveskedjenek elfogadni:

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

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 4.616 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 5 év, türelmi idő 2011. március14-ig.
4.) A hitel lejárata 2015. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

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

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

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



Fegyvernek, 2009. december 11.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

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

Készítette: Temesváriné



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

TÁJÉKOZTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére a Tisza-menti Leader
Helyi Akciócsoport tevékenységéről és céljairól.

Mint bizonyára ismert a Képviselőtestület előtt, a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnek
önkormányzatunk tagja. Tagja még Fegyvernekről a Baldácsy Művészeti Egyesület, a Sport Egyesület
– mint civil szervezet -, a Szilasi és Társa Kft és az ÁFÉSZ, mint vállalkozók. (A Fegyverneki
Horgász Egyesület nem vállalta a tagdíj fizetését.)

Az egyesületnek meg kellett teremteni a személyi és tárgyi feltételeket. Az egyesület székhelye
Kuncsorbán van, zárt belépő rendszert kellett kialakítani, jelenleg 3 fő dolgozik az egyesületnél.
Pályázatok kiírásra kerültek, jelenleg az egyesület által meghirdetett pályázatok bírálata folyik.
Az alapszabályt a Tiszamenti Leader Közhasznú Egyesület 2008. 08. 25-én hagyta jóvá, melyet a
bíróság hiányosnak talált és a végleges formába 2009. 05. 07-i közgyűlési határozattal lett elfogadva.
Az alapszabályt még a Képviselőtestület elé ebben a formában nem terjesztettük, amit most pótolunk.

Az egyesület elnöke, Török Csaba úr jelezte, hogy a melléklet szerint szeretne tájékoztatást adni a
Képviselőtestületnek, melyet csak tudomásul kell vennünk.

Fegyvernek, 2009. december 9.

Huber Ferenc
polgármester



………………/2009.(XII.17.) sz. határozati javaslat

A Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport tevékenységéről készült tájékoztató tudomásulvétele

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tisza-menti Leader Helyi
Akciócsoport tevékenységéről készült tájékoztató tudomásul veszi.

Erről értesül:
1.) Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-



A Leader program bemutatása



A Leader története I.

• A LEADER nem más, mint az Európai Unió több fejlődési szakaszán
keresztülment vidékfejlesztési programja, melynek célja az elmaradott
vidéki térségek felzárkóztatása.

• A program sajátossága az, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket
támogatja, valamint a helyi közösségek önszerveződő képességére, a
társadalom különböző csoportjainak együttműködésére épít.

• Magyarországon a vidéki térségek szereplői (önkormányzatok,
vállalkozások és civil szerveződések) aktivizálódtak, partnerségeket és
hálózatokat alakítottak ki, saját kistérségük fejlesztése érdekében.
Megismerkedtek az uniós programok, pályázatok eljárásrendjével és
intézményrendszerével.



A Leader története II.

• Hazánk Uniós csatlakozását megelőzően, kísérleti programként indult el 2001–
2002-ben a LEADER, amely fő célja az volt, hogy segítse az EU LEADER
programjára való felkészülésünket. Hazánk 2004. évi európai uniós
csatlakozása lehetővé tette, hogy az Unió tagállamai által elérhető
pénzeszközökből a magyar mezőgazdasági termelők, a vidéken élők is
forrásokhoz jussanak.

• A Leader Helyi Akciócsoportok (HACS)• A Leader Helyi Akciócsoportok (HACS)
• önkormányzatokból
• vállalkozókból
• civil szervezetekből

öntevékeny módon szerveződött helyi közösségekből alakultak.

• Ehhez az ÚMVP Irányító Hatóságának (FVM IH) elismerése, illetve jogi
személyiségű szervezeti formává történő alakulása volt szükséges.

• Az akciócsoportok létrehozták saját térségük adottságaira s lehetőségeire
építő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáikat (HVS), amelyek megvalósításának
feladata is rájuk vár a 2013-ig tartó időszakban, a források odaítélésének
felelősségével együtt.



A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület története I.

•A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület, a Magyarországon található 96
Helyi Akciócsoport egyike, mely a Törökszentmiklósi kistérségben látja el
tevékenységét.
•A közösséget alkotó civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok
együttműködésének célja a kistérség társadalmi, gazdasági felemelkedésének
előmozdítása.
•A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 2008.augusztus 25-én alakult, a•A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 2008.augusztus 25-én alakult, a
közszférából 7, az üzleti szférából 13, a civil szférából 9 taggal.
•A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 2008. november 13-án Jászapátiban
vehette át ünnepélyes keretek között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei LEADER
HACS címet. Egyesületünk Török Csaba elnököt delegálta az Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) Tanácsának tagjai közé.
•Az MNVH célja a 131/2008.(X.1.) FVM rendelet alapján a különböző szervezetek
információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük
összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás , valamint
a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH
szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele.



• Az Egyesületünk tevékenységeiről a törökszentmiklósi rádión, valamint újságcikkeken
keresztül is informáljuk az érdeklődőket. Továbbá rendelkezünk saját weboldallal is
(www.tiszamentikozosseg.hu) amely folyamatos frissítés alatt áll.

• A Helyi Akciócsoport állandó kapcsolatban áll a Helyi Vidékfejlesztési Irodával,
közösen tartunk fogadóórákat és szakmai egyeztetéseket.

A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület története II.

A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület feladatai,
tevékenysége

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia létrehozása (folyamatos módosítása) amely során azHelyi Vidékfejlesztési Stratégia létrehozása (folyamatos módosítása) amely során az
Egyesület arra törekedett, hogy az minél nagyobb társadalmi támogatottsággal
rendelkezzen
kiadvány megjelentetése az egyesület munkájáról és a hozzá tartozó települések
bemutatásáról
az egyesület rendszeresen tart kapcsolatot az illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodával,
közös fogadóórák keretében
regionális értekezleteken való részvétel
vidékfejlesztési fórumok tartása a Helyi Akciócsoport településein
falunapokon való részvétel
Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény (HPME) kidolgozása és az ezzel kapcsolatos
konzultációkon való részvétel
2009 szeptemberében a II. Vidék Napja Konferencián is képviseltette magát a Helyi
Akciócsoport



Egyesületi tagok, szervezeti felépítés

Egyesületünk tagjai:

• Közszféra: Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő,
Tiszapüspöki, Tiszatenyő önkormányzatok

• Üzleti szféra: Szilasi és társa Kft., ÁFÉSZ Fegyvernek, Agro Bio-Top Kft.,
Szilágyi Imre egyéni vállalkozó, Négyesi Zoltán családi gazdálkodó,
Maestro Gold Kft., Túró Csaba egyéni vállalkozó, P-Vil Bt., Tiszapüspöki
Aranykorona Zrt., Tiszapart Bt., Ökober Kft., Bíró Kúria Kft., Surjány Hús

• Civil szféra: Baldácsy Művészeti Egyesület, Fegyvernek NKSE,• Civil szféra: Baldácsy Művészeti Egyesület, Fegyvernek NKSE,
Kuncsorbarátok Egyesülete, Örményes Községért Alapítvány,
Tiszapüspökiért Kör Egyesület, „Szőke Tisza” Horgászegyesület, Hofi Géza
Vadásztársaság Egyesület, „Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért”
Alapítvány, Tiszatenyői Horgász Sportegyesület

Elnök: Török Csaba

Alelnök: Száva Sándor

Elnökségi tagok: Görög Gábor, Kiss Mária, Kazinczi István

Felügyelő bizottság: Polgár István elnök, Bekker Gábor, Túró Csaba

Szervezeti felépítés:

• Munkaszervezet vezető: Angyal Csaba

• Ügyintézők: Tóth Ibolya, Ollé Orsolya



A Tisza-menti LEADER által tartott
rendezvények

• Vidékfejlesztési fórumok: 2008.11.06 és 2009.11.24.
között 20 fórumot tartottunk

• Fogadóórák: 2008.12. 15. és 2009. 11. 26. között 12
fogadóórát tartottunk

• Szakmai egyeztetések a Helyi vidékfejlesztési Irodával:• Szakmai egyeztetések a Helyi vidékfejlesztési Irodával:
4 alkalommal

• Falunapokon való részvétel: Kuncsorba, Tiszapüspöki,
Örményes, Tiszabő, Tiszatenyő településeken



Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk I.

Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

Mikrovállalkozások létrehozásának és
fejlesztésének támogatása

2 157,000

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 3 517,000

Falumegújítás és -fejlesztés 1 400,000

Kulturális örökség megőrzése 1 56,391

Tisza-menti LHK – HPME allokáció összefoglaló

Kulturális örökség megőrzése 1 56,391

Leader közösségi fejlesztés 2 30,737

Leader vállalkozás fejlesztés 7 290,449

Leader képzés 2 57,000

Leader rendezvény 2 66,731

Leader térségen belüli szakmai
együttműködések

Leader térségek közötti és nemzetközi
együttműködések

3 27,500

Leader komplex projekt 3 200,000



Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk II.

Fő fejlesztési prioritás Intézkedések
száma (db)

Összes allokált
forrás (EUR)

„A turizmus fejlesztése a helyi épített és természeti
örökségre alapozva”

3 794,000

„Települések megújítása a civil társadalom
megerősítésének, az élhetőbb település és a
turizmus fejlesztésének érdekében”

2 615,122

„Vállalkozások műszaki technikai feltételeinek
fejlesztése, e-gazdasági tér kialakítása”

2 149,712

A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, melyekhez összesen 16db fejlesztési intézkedés tartozik.

fejlesztése, e-gazdasági tér kialakítása”

„Humánerőforrás fejlesztése” 2 90,000

„Az agrárium jövedelemtermelő képességének és
foglalkoztatási szintjének növelése az
együttműködések ösztönzésével, termelési és
feldolgozási szerkezet átalakításával”

3 87,737

„Közösségi rendezvények, kiadványok, programok
szervezése, információs társadalom fejlesztések a
vidékfejlesztési stratégiai célok
megvalósíthatósága érdekében”

2 38,7372

„Térségi és nemzetközi együttműködések
kialakítása és fejlesztése”

2 27,500



ÚMVP. III. tengelyes elsőkörös nyertes
pályázatok

Mikrovállalkozás: Fodrász műhely fejlesztés, Kengyel

Falumegújítás és fejlesztés:

• Egy játszótér építés és egy játszótér felújítás, Kengyel

• Homlokzat rekonstruálás, közpark megújítás, Kuncsorba

• Polgármesteri Hivatal külső felújítás, Tiszatenyő• Polgármesteri Hivatal külső felújítás, Tiszatenyő

• Örményes község közparkjának fejlesztése



A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 2009.okt.1.-
nov.15. között meghirdetett célterületei

• 1. A "Kárpát medencei házak" projekt megvalósítását előkészítő tanulmányterv
elkészítése
Fogalom magyarázat: A Kárpát-medencében megjelenésében, építészeti,
ornamentikai, sajátosságaiban a szakirodalom és a meghatározó szakmai
közvélemény által meghatározott - egy településre, vagy egy tájegységre jellemző
olyan ház, amely kiemelkedő kultúrtörténeti, építészeti értéket képvisel, kiegészíthető
a hozzá kapcsolódó épületekkel, építményekkel: kapuk, kerítések, istállók, ólak,
hombárok, kutak csűrök, pajták, színek, szárítók, füstölők valamint egyéb a házhoz
tartozó épület, építmény.tartozó épület, építmény.

• 2. Települések megújítása, a civil társadalom megerősítése (rendezvények
szervezése)

• 3. Magyarországon őshonos állatfajták tenyésztésének, tartásának tárgyi
feltételeinek megteremtése

• 4. Helyi termékek piacra jutásának elősegítése oly módon, hogy az új termelői
kapcsolatokat eredményezzen illetve erősítse a meglevőket. (Helyi termékek
marketing terve.)

• 5. A mezőgazdasági melléktermékek megújuló energia forrássá való feldolgozására,
hasznosítására irányuló technológiai fejlesztés, modellprogramok, bemutatóhelyek
létrehozása



ÚMVP. IV. tengely – LEADER – első körös
beérkezett pályázatok

2009. okt.1. – nov. 15.között

• Rendezvényre 4 pályázat érkezett: Tiszabő, Kuncsorba,
Örményes és Fegyvernek (Baldácsy Művészeti
Egyesület) településekről

• Vállalkozás alapú fejlesztésre 1 pályázat érkezett
TiszatenyőrőlTiszatenyőről

• Térségen belüli együttműködésre A Tisza-menti
LEADER Közhasznú Egyesület nyújtott be pályázatot
Marketing terv készítése helyi termékekre címmel

• Tervek és tanulmányokra A Tisza-menti LEADER
Közhasznú Egyesület nyújtott be pályázatot „Kárpát-
medencei házak” tanulmány elkészítésére



Az IKSZT működéséről és szolgáltatásairól
• A Leader Iroda megalakulásakor megállapodott Kuncsorba Önkormányzatával az Integrált

Közösségi Szolgáltató Tér kialakításának helyszínéről, az Egyesület beadta pályázatát az IKSZT
megvalósítása érdekében.

• Az IKSZT (integrált közösségi és szolgáltató tér) mindenki előtt nyitva áll, olyan programokat
szervezünk, amely hozzájárul a helyi közösségek kialakításához és motiválja az önkéntes
munkavégzést. Az IKSZT-ben létrejön egy olyan fejlesztő műhely, amely partnerek bevonásával a
kreativitás és motiváció erősítésével meghatározó szerepet fog vállalni a település jövőjében.

• Az IKSZT programjaiban szerepet kapnak:

 gyermek szabadidős tevékenységek

 könyvtári szolgáltatás könyvtári szolgáltatás

 Kreatív Ifjúság

 Életmód – Művelődés – Életminőség

 Művelt – NET

 Aktív időskor

Az IKSZT helyet ad egy Ifjúsági Információs Pontnak és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
tájékoztatásainak helyszínt és feltételeket biztosít.

A programok lebonyolításában partnereink:

 A „Kuncsorbarátok” Egyesülete

 Az Önkormányzat Oktatási Intézményeinek szakemberei

 e – Tanácsadó

 Falugazdász iroda



A LEADER Típusú Konzorcium és Agrár- Vidék
Dinamikus Gazdaságfejlesztő Klaszter

programjáról
• A vidékfejlesztésben résztvevő helyi szereplőknek az elsődleges érdekük,

hogy a megtermelt javak piaci értékesítéséből hogyan tudnak megélni. A
LEADER-programba ezeket a vidéken élő embereket bevonni szándékozó
központi és helyi menedzsment felelőssége is ebből eredeztethető.

• A piaci-értékesítési hálózatba csak és kizárólag a magyar vidéki
gazdaságokban előállított produktumokkal lehet részt venni. A piaci
részvétel csak a termelés szigorúan ellenőrzött minőségi-rendszer
keretében előállított, védjeggyel ellátott termékekkel lehetséges. Maga az
értékesítés franchise-rendszer keretében történik.
keretében előállított, védjeggyel ellátott termékekkel lehetséges. Maga az
értékesítés franchise-rendszer keretében történik.

• A piac megszervezésének négy formáját alkalmazzák:
 hagyományos piac
 nagybani piaci értékesítés
 saját bolthálózat
 e-Kereskedelem

• A teljes rendszer tulajdonosai maguk a termelők, vállalkozók és az
értékesítés szereplői.

• A LEADER Piac- és Bolthálózat („termelői-értékesítő” szervezeti forma)
Ennek a komplex programnak a megszervezését és menedzselését szándékozik
megvalósítani a magyar LEADER HACS-ok közreműködésével alkotott országos
hálózati menedzsment-szervezet. A LEADER ilyen módon tudja mozgalommá
szervezni a vidék fejlesztését és integrálni az abban részt venni szándékozókat.



141/2008. (X.30.) FVM rendelet alapján

előírt akkreditációs feltételekről

Az Irodának jelenleg 5 fő feladata van:
• Az MVH által delegált feladatok elvégzése: a III. és IV. tengelyes pályázatok

kezelése, illetve a kifizetési kérelmek kezelése. ( Minisztériumi és MVH-s
információk alapján várható az ÚMVP I.-II. tengelyének feladataiból a Helyi
Akciócsoportokra való delegálás.)
Feltételek:
 min. 3 fő foglalkoztatása→ okt.1-től plusz egy fő (költségvonzata éves szinten

min. 2,5-2,8m Ft)min. 2,5-2,8m Ft)
 biztonsági rendszerek (vagyon – és tűzvédelem, beléptető rendszer) kialakítása

(1,5 m Ft)
 számítástechnikai rendszerek fejlesztése (0,7 m Ft)

• A „Kárpát-medencei házak” projekt menedzselése
• A IKSZT pályázat megvalósítása pozitív elbírálás esetén
• LEADER Típusú Konzorcium és Agrár- Vidék Dinamikus Gazdaságfejlesztő

Klaszterhez való csatlakozás és a feladatok elvégzésében való aktív
közreműködés

• Fejlesztő - Oktató Központ létrehozása



Fejlesztő - Oktató Központ létrehozása
A Fejlesztő Központ szükségessége:

Az Akciócsoport területén fő tevékenységként egy szervezet sem foglalkozik
térségi szintű vidék-és programfejlesztéssel. Ebből a helyzetből adódó
hátrányokat jelenleg is szenvedi a vállalkozói, civil és önkormányzati szféra.

Az Egyesület és tagjai által létrehozandó Fejlesztő Központ feladatai közé
tartozna:

 programtervezés és projekt generálás

 forrás keresés

 projekt menedzselés (tervezési szakasztól a projekt lezárásáig)

A Fejlesztő Központ működése révén koncentrálhatóak lennének az ilyen
irányú, a térségben meglévő szellemi kapacitások. Nagy terhet levéve
ezáltal az önkormányzatok, vállalkozások válláról. A közösen megalkotott
térségi fejlesztési program során közösen törekedhetünk arra, hogy a
program keretében megvalósítani kívánt fejlesztések ne duplikálódjanak, a
források elosztása minél hatékonyabban történjen.

A központ működtetésének további eredményeként megteremtődik
az Iroda azon költségeinek forrása, amelyet az MVH nem finanszíroz. pl.
hitelkamatok, valamint az Egyesületbe és Fejlesztő Központba való
belépési költségek is



Köszönöm a figyelmet!



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i ülésére megyei parlagfű-
mentesítési alaphoz történő csatlakozásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fejér Andor, a megyei közgyűlés elnöke a mellékelt levelet juttatta el az önkormányzatunkhoz és
kérte, hogy csatlakozzunk 2010-ben a Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz. A programban lakosság
arányosan 10.- Ft/lakos hozzájárást kérnek, ami 66.290.- Ft-ot jelent nekünk, melyhez az a megyei
önkormányzat hasonló összegű támogatást nyújt.

Az alapba befizetett összeg nem használható fel üzemanyagra és bérköltségre. Fő cél a programok,
tájékoztató előadások tartása és az irtáshoz szükséges eszközök biztosítása.

Az alapra pályázatot kell beadni. Önkormányzatunk 2007-ben csatlakozott az alaphoz, 2008. és 2009-
ben nem.

Tekintettel arra, hogy 2010-ben sok pályázatot kell kezelni, a programok szervezésére sem lesz kellő
kapacitás, ezért nem javaslom a csatlakozást.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem:

……………../2009.(XII.17.) sz. határozati javaslat

A „Megyei parlagfű-mentesítési alaphoz” történő csatlakozásról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem csatlakozik a „Megyei parlagfű-
mentesítési alap”-hoz.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. december 9.

Huber Ferenc
polgármester




