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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. január 28-i ülésére a két ülés közötti eseményekről,
intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 December 22-én Törökszentmiklóson Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt, ahol a Védelmi Bizottság

személyi állományában történt változásról; a 2009. évi munka értékeléséről; az ár-és belvízvédelmi
feladatokra való felkészülésről, az EGYMI helyzetéről, aktuális feladatairól, a H1N1 járványról; a
védelmi tervek aktualizálásáról volt szó.

 29-én a Kétpói Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumi ülésén vettem részt,melyen a Remondis
Kétpó – mint szolgáltató – javaslatot tett az elhelyezési díjra, azonban a kezdeményezése gondot
okozott, mivel több képviselőtestület az emelt áron, illetve a 2009. évi áron hagyta jóvá az elhelyezési
díjat. Az új díj 7053.- Ft + ÁFA lett volna, jelenleg folyamatban van az önkormányzati döntések
összegyűjtése. Önkormányzatunkat annyiban érinti, hogy mi az éves díjat július 1-től szoktuk
megállapítani.

 Január 5-én az intézményvezetőkkel a költségvetés készítés és az évindítás aktuális kérdéseit
egyeztettük.

 6-án állampolgársági eskütétel volt, egy jelenleg Romániában élő, de Fegyverneken állandó lakóhellyel
rendelkező személy kapott magyar állampolgárságot.

 7-én befejeződött a Gácsi Ferencné és az önkormányzat közötti per, a II. fok jóváhagyta az I. fok
döntését, azaz egy év terméskiesését kell megtéríteni Gácsi Ferencné felperes részére a belvíz miatt.
Ennek összege 900.000-1.000.000 Ft közötti összeg. Amennyiben az ítéletet megkapjuk,
megvizsgáljuk, hogy törvényességi kifogást tehetünk-e.

 A Hubai Sándornéval folytatott perben megszületett II. fokú bíróság ítélete, amit adminisztrációs hiba
folytán az önkormányzat jogi képviselője, Dr.Bacsa László még nem kapott meg. A bíróság a
kártérítést jelentősen csökkentette - az általános kártérítést 300.000 Ft-ra, a felperesnek járó első fokú
perköltséget 75.000.- Ft-ra leszállította, de a buszváró áthelyezését előírta, amit elegendő, ha a
szomszédos telekre átteszünk. Ennek költségkihatását még nem vizsgáltuk.

 15-én a Művelődési Házban (Lelovich György kapcsán) solymászattal kapcsolatos előadás volt
jelentős számú érdeklődővel.

 Január 20-án a kétpói per tárgyalása volt. A konzorcium tagjait képviselő jogász kérte a tárgyalás
elhalasztását, melyhez hozzájárultunk. Várjuk az irányító hatóság döntését, mely mint bizonyára
ismert, kifogásolta a konzorcium által tulajdonolt hulladékrendszer működtetését és más üzemeltetési
formát kért.

 Ugyancsak 20-án a megyei közgyűlés bizottsági ülésén vettem részt.
 Baunok Béla január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Budapesten vette át a „Kultúra Lovagja” címet.
 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:
Hó Emberölés Testi

sért.
Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati

óra
november 2 2 6 312
december 1 1 5 3 409

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 3
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 45
- lakásfenntart.tám.elutasítás 2
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás 2
- átmeneti segély elut. 1
- ápolási díj megállapítás 1
- ápolási díj megszűnés 1
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. 2
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

 Burai Pál részére kamatmentes kölcsön 10.000.-
 December 1-5. Egészségnapok költségéhez hozzájárulás 158.000.-
 Burai Pál Táncsics u. 43.temetési kölcsön 157.610.-
Maradvány: 31.603.-

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: 2009. november 20-án 100 eFt, december 4-én 400 eFt.
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás

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

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
nemleges nemleges Nemleges

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

- 278/2009.(XII.9.) Korm.r. a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés
keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról.

- 279/2009.(XII.9.) Korm.r. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
- 2009. évi CXXX. tv. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
- 284/2009.(XII.11.) Korm.r. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999.(III.26.) Korm.r.

módosításáról
- 2009. évi CXXXIV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

módosításáról.
- 61/2009.(XII.14.) IRM r. a jogszabályszerkesztésről
- 2009. évi CXXXIX. tv. a 2011. évi népszámlálásról
- 2009. évi CXLIV. tv. a vízitársulatokról
- 2009. évi CXLV. tv. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. módosításáról
- 292/2009.(XII.19.) Korm.r. az államháztartás működési rendjéről
- 2009. évi CXLVI. tv. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. módosításáról
- 35/2009.(XII.30.) SZMM r. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Fegyvernek, 2010. január 20.

Huber Ferenc
polgármester
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Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére a tervkoncepció
módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A testület a november 26-i ülésén tárgyalta a tervkoncepciót és a 215/2009.(XI.26.) sz. határozatával
elfogadta, majd a decemberi ülésen a 243/2009.(XII.17.) sz. határozattal módosította. Az akkori
koncepció hiányos volt, egy-két kiemelt bevételi és kiadási tételt határoztunk meg.

Az intézmények a központi költségvetés és a koncepció ismeretében elkészítették az előzetes
költségvetésüket, ami alapján 193.054 eFt hiánnyal készült a terv.
Az államháztartási törvény módosítása, illetve annak végrehajtásáról szóló 292/2009.(XII19.) korm.r.
előírja, hogy a költségvetést – amennyiben hiánnyal tervezi meg az önkormányzat – annak fedezetéről
külön kell dönteni. Önkormányzatunk ezt a döntést korábban meghozta, azaz 140 millió Ft-ban
határozta meg a folyószámla hitelt, ennél nagyobb hiánnyal nem tervezhetünk.
A koncepcióról készített összesített tábla illetve azt megalapozó költségvetés elsősorban a hivatalnál
még nincs részletesen felülvizsgálva, az átszervezés miatti átállás – pl. januári bérek 10 főnél még a
hivatalban kerülnek könyvelésre – az új szakfeladatok megjelenése miatt a korábbiaknál
pontatlanabbul készült a terv, tehát annak felülvizsgálata mindenképpen indokolt.

Fentieknek megfelelően elkészítettük a koncepcióra vonatkozó javaslatunkat, mely szerint
remélhetőleg a 140 millió Ft hiány tartható lesz. Amennyiben nem, a februári ülésre kell újabb
koncepció módosítást előterjesztenünk.

Az előterjesztés módosítási javaslatai:

 Az általános fejezetben a bevételek tervezésénél pontosítottuk a szöveget, áthúzással
vannak jelölve a törlésre kerülő szövegrészek, illetve az 1.4. pontban az Orczy Anna iskola
nevét pontosítottuk.

 1.6. pontban a búza ára tévesen lett 20.000 Ft/t-ban megállapítva, 25.000 Ft/tonnával kell
tervezni.

 A 2.4. pontban kiemeltük a rehabilitációs járulékot az egyéb dologi kiadások közül, ezért a
2009. évi egyéb dologi kiadások ezzel csökkentve kerültek tervezésre azoknál az
intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt.. Az energia kiadásokat
javasoljuk a várható összegre emelni a reálisabb tervezés érdekében. Itt jelentős – több mint 3
millió Ft többlet jelenik meg. A rehabilitációs járulék szintén hasonló, közel 5 millió Ft
összeggel az 1. sz. mellékletben lesz kiemelve. A fentieknek megfelelően készültek el az
egyéb dologi kiadások a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
kivételével, mivel a számok még pontatlanok. A 2.43. pontban jelenik meg a dologi kiadások
csökkentése is.

 A költségvetés készítésénél illetve a rendeletben is a dologi kiadásoknak továbbbontását
javasoljuk vásárolt élelmezés kiadását energia kiadásokra, rehabilitációs hozzájárulásra, egyéb
célra kapott dologi, egyéb működési dologi kiadásokra. Ezért a 2.41. pontban módosítást
javasolunk. Ennek célja, hogy a 2009-ben 105 millió Ft-al nőtt a dologi kiadásunk, és ebből
nem tudjuk, hogy mennyi a rezsi jellegű vagy pályázati forrásból befolyt összeg mitől
emelkedik a dologi. Tehát a költségvetés jobb nyomon követését szeretnénk elérni.

 A 2.43. pontban teszünk javaslatot az intézményi költségvetési kiegészítésekre azzal, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtárnál nincs központi normatíva, de az összehasonlítás érdekében
javasoljuk, hogy a tavalyi központi normatívával számoljon, és ehhez képest legyen javaslat a
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kiegészítő normatívára. Ezek a kiegészítések az intézményekkel, valamint Örményes és
Kuncsorba településekkel egyeztetve lesznek.
Jelentősebb feladat elmaradás nélkül az intézmények működhetnek ezekkel a kiegészítésekkel,
azaz további finanszírozás kiegészítés csökkenés már jelentős feladat elmaradást jelent. A
Vízműnél és a Polgármesteri Hivatalnál az előző évi 184,5 millióval szemben a képzett számot
34 millió Ft csökkentéssel javasoljuk. Ez valószínű csak áremelésekkel valósítható meg, erre
az intézménynek kell javaslatot tennie (temető, szilárd hulladék szállítás, víz-, szennyvízdíj)

 Komoly problémát okozott a 2.44. pontban a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény, illetve a Polgármesteri Hivatalnál a képzett szám elkülönítése, illetve a
bázishiányok meghatározása. A 2009. évi költségvetésben a Körjegyzőség, a Polgármesteri
Hivatal és a Vízmű összesen -187.062.- eFt volt. A kiadott összesítő táblában ez a szám 2010-
re -184.456 eFt.

 A 2.52. pontban az oktatási törvénynek megfelelő, illetve a tartós kötelezettségvállalásban
jelzett önként vállalt feladatelvonással számított óraszámok lettek tervezve, melyek
tartalmazzák a napközis csoportok óraszámát is.

 2.53. pont törlését javasoljuk, mert a feladatot már nem kell az intézményvezetőnek ellátnia.
 A költségvetési tartalékban (2.6. pont) csökkentést javasolunk annak érdekében, hogy a

hiány tartható legyen.
 2.7. pontban javasoljuk a civil szervezetek támogatását törölni, mivel az már a 2.51. pontban

szabályozva van.
 2.72. pontban javasoljuk törölni a 2003-as rendeletre való hivatkozást, hisz már az

államháztartási szabályok előírják a költségvetési rendelet készítés módját.
A Törökszentmiklósi Kistérségi Társulásnál 40.- Ft/lakos tagdíjról döntött a testület; a
Kisújszállási Tűzoltó Köztestületben jeleztük, hogy mi csak a 720 eFt-ot tudjuk vállalni.

 A 2.74. pontban költségvetési hiányt 140.000 eFt-tal javasoljuk elfogadni.
 A 8. pontot javasoljuk törölni, most már ismerünk valamennyi fejlesztést, pályázatok

beadásra kerültek, nincs szükség, hogy a rendeletben a pályázatok beadása érdekében ezeket
szerepeltessük.

 A 2.1. Címenként tervezető létszámnál a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsödénél Örményes és Kuncsorba önkormányzatoknak javasoljuk a 0,625, illetve 0,25
létszám csökkentést. Az Orczy iskolánál Kuncsorba esetében 1 fő (0,5 fő 8 órás) csökkentést
javasolunk. A Csorba Mikro-térségi társulásnál -0,75 fő 8 órás létszámcsökkentéssel kell
tervezni. A Művelődési Háznál további egy fő létszámcsökkentésre teszünk javaslatot.
A Polgármesteri Hivatalnál pontosítottuk a számokat az új intézménynek megfelelően.
Összességében 89 főről 87 főre csökken a foglalkoztatottak száma, a 8 órás foglalkoztatott
84,775-ről 83,875-re.
A táblában külön kiemeljük a 2009. évi nyitó és záró számokat és a közcélú
foglalkoztatottakat tájékoztatás céljából.
A létszám táblában a többi intézménynél nincs változás.

 Az 1. sz. mellékletben a már korábban jelzetteknek megfelelően, illetve az államháztartási
törvény figyelembevételével javasoljuk, hogy az intézmények a módosított koncepció alapján
a költségvetési tervüket készítsék el, melyben legnagyobb változás a dologi költségek
továbbbontása, illetve a szakfeladatok elnevezésének bontása és a hiány csökkentése lesz.

Tájékoztatásul elkészítettük a 2009 és 2010 főbb kiadási előirányzatait, melyben kimutattuk a jelentős
saját bevétel és állami forrás csökkenést.

……………/2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

A 2010. évi tervkoncepció módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott
és a 243/2009.(XII.17.) sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint
módosítja.
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1.) Az „Általános tervezési szempontok” címszó alatt a b.) pontból a „mindhárom
önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését).”
szövegrész, valamint a c.) pont hatályát veszti.

2.) Az 1.2. pont kiegészül a költség vetési törvény számával: „CXXX”, továbbá a
„figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra” szövegrész hatályát veszti.

3.) Az 1.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett
étkezők száma alapján kell tervezni.”

4.) Az 1.5. pont hatályát veszti.

5.) Az 1.6. pontban az első franciabekezdés az alábbira módosul:
„- búza 4,5 tonna/ha 25.000 Ft/tonna + ÁFA áron”

6.) A 2.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

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

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 4.779 3.451
Ebből: Fegyvernek 2.924 2.200

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 4.777 6.500
Ebből: Fegyvernek 2.944 4.400

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Ped.Szakszolg. 12.358 16.800
Ebből:
Fegyvernek 10.078 13.100

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.349 2.660

V. Polgármesteri Hivatal

A.) Gyermekélelmezési Konyha 16.900 8.400
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. --
C.) Orvosi Rendelő 3.757 2.200

7.) A 2.41. pont kiegészül „pályázati forrás” szövegrésszel.

8.) A 2.43. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva
számításnál a 2009. évi szinten kell tervezni.

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
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Központ 3.579
Ebből: Fegyvernek 3.579

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 38.124

Ebből: Fegyvernek

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 77.807
Ebből:
Fegyvernek 60.280

- Művelődési Ház és Könyvtár 15.994

9.) A 2.44. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha +3.000
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int. - 20.000
- Orvosi Rendelő - 8.229
- Pg.Hivatal * -130.000
* képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett
pénzeszköz, társulás nélkül. Ezen bevétel szembe állítva a személyi +
járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz
kiadásokkal.”

10.)A 2.52. pontból hatályát veszti az „ezen belül” szövegrész, továbbá –a
„- Szalay S. tagintézményben napközis csoport 1” és a
„- Kuncsorba tagintézményben napközis csoport 1” szövegre módosul.

11.) A 2.53. pont hatályát veszti.

12.)A 2.6. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.6A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak
tervezhetők:

eFt-ban
 bértartalék 1.000

 járulék tartalék 270
 polgármesteri keret 2.000
 környezetvédelmi alap 1.000
 23/2002.(VI.1.) r. 1.§. c.) pont szerinti tám. 1.000
 Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) 1.230
 Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.) ………
 közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját erő 500

„
13.) A 2.7. pontból a „civil szervezetek támogatása 300” szövegrész hatályát veszti.

14.) A 2.72. pontból a „8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet” és az „önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).” szövegrész hatályát veszti.

15.) A 2.73. pontban az „546 eFt” „286 eFt”-ra módosul.

16.) A 8. pont hatályát veszti.
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17.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” táblázat, valamint az 1. sz. melléklet (Az
intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt-ban)
hatályát veszti és helyébe e határozat melléklete szerinti létszám táblázat és 1. sz. melléklet
kerül.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Intézmények vezetői
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. január 21.

Huber Ferenc
polgármester
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„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 - 2010.03.01 -0,625 5 4.25

Kuncsorba 4 3,25 - 2010.03.01 -0,625 4 3

Intézmény összesen 55 50,45 - - -0,875 55 49,575

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 -1 2010.03.01 0,5 2 2

Mindösszesen 111 106,50 -3 -2,5 108 104

Műv.Ház és Könyvtár 9 7,11 -1 2010.03.01 -1 8 6

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselők:

- Fegyvernek 38 36,2 -12 2010.01.01 -10,875 26 25,325

- Örményes 6 6 - - - 6 6

Összesen köztisztviselők 44 42,2 -12 2010.01.01 -10,875 32 31,325

Közalkalmazottak 30 28,975 -19 2010.01.01 -19 11 9,975

ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.) 74 71,175 -31 2010.01.01 -29,875 43 41,3

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int. 15 13,7 29 2010.01.01 28,875 44 42,575

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

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

MINDÖSSZESEN 324 301,925 -9 -8,125 315 293,69

2009. évi 320,5 300,395
Közcélú 60 60
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…………………………………. 1. sz. melléklet

intézmény

Az intézmény 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)
2009. 2009.évi Telj. 2010.évi Konc. Vált..%

er.előir.
1. 2. 3. 3/1

BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek

= étkezés
= egyéb

- Önkormányzatok sajátos működési bevételei
= helyi adók
= átengedett központi adók
= egyéb sajátos bev., bírság

II. Támogatások

- Önkormányzatok költségvetési támogatása
= fejlesztési célú tám.
= normatív tám.
= kötött felhasználású
= központosított előir.

III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek

- Felhalmozási jellegű bevétel
- Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök

- Működési célú pénzeszközök
= Egyéb
= Gyvt.
= TB finanszírozás
= OEP-től átvett

Ebből: szoc.poltámogatás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

= egyéb

V. Kölcsönök visszatérülése

VI.Hitelek

- Működési célú hitel
= munkabér hitel
= egyéb mók.hiány

- Felhalmozási célú hitel

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

- Pénzmaradvány

VIII.Intézményfinanszírozás

- Szoc.pol.
- Normatív támogatás
- Önkormányzati kiegészítés

KIADÁS ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások

= bér
= egyéb

- Járulékok
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- Dologi kiadás
= hitel kamat
= vásárolt élelmezés
= vásárolt élelmezés
= kötött felhasználású dologi

= egyéb dologi

- Dologi kiadás

= energia

= rehabilitációs járdaék

= egyéb célra kapott dologi

= egyéb működési dologi

Vásárolt élelmezés

- Átadott pénzeszközök
- Támogatás értékű bevétel
- Egyéb támogatások
- Ellátottak pénzbeli támogatása
- Felhalmozási kiadások
- Hitel visszafizetés
- Intézményfinanszírozás
- Szoc.pol.
- Adott kölcsön
- Létszám – fő -
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MÓDOSÍTÁSRA TERVEZETT
(AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGET TÖRÖLNI JAVASOLJUK,

A VASTAGGAL JELÖLT: ÚJ SZÖVEG)
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A 215/2009.(XI.26.) sz. határozat és a módosításai

A 2010. évi költségvetési tervkoncepcióról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2010. évi költségvetési koncepciót a következők
szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak
szerint kell eljárni:

A 2010. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz.
mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a
Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.
mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket
mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény
teljes költségvetését). Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek
költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A
jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak
benyújtani.

c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél ebből kiemelve a Fegyverneki
Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményegységeket.

d.) Kiemelt szempontként a 2010. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell
lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön
rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl.
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi
CXXX. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a
kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott
személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell
egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő
önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.
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1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást támogatás értékű bevételként kell tervezni a
szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a
tervezett a költségvetési rendeletben megszabott tárgyévi étkezők száma
alapján kell tervezni.
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a
szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő
bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként
tervezheti meg.

1.5.A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre.
Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal
kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:
- búza 4,5 tonna/ha 20.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,8 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,5 tonna/ha 25.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek
figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó
ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati
határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó
kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria támogatás: Köztisztviselői törvény minimum összege szerint.
Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazottak részére 4.000 Ft/hó
étkezési támogatást biztosít.

2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó
bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés fedezetére)

2.25. A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az alsó- és
felső tagozat).

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a
dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető.
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2.28. A kamat kiadásokat 9 %-os költséggel kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért 800 Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

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

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 4.779 3.451
Ebből: Fegyvernek 2.924 2.200

IV. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 4.777 6.500
Ebből: Fegyvernek 2.944 4.400

V. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Ped.Szakszolg. 11.203 16.800
Ebből:
Fegyvernek 10.078 13.100

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.349 2.660

V. Polgármesteri Hivatal 46.101

D.) Gyermekélelmezési Konyha 16.900 8.400
E.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 180.000 --
F.) Orvosi Rendelő 3.757 2.200

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb
nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl.
büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt.-ot, az
Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok
beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva
számításnál a 2009. évi szinten kell tervezni.

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 0
Ebből: Fegyvernek 0

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 38.124
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Ebből: Fegyvernek

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola
Ebből:
Fegyvernek

- Művelődési Ház és Könyvtár 15.914

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha +3.000
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.*
- Orvosi Rendelő
- Pg.Hivatal *
* képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett
pénzeszköz, társulás nélkül. Ezen bevétel szembe állítva a személyi
+ járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz
kiadásokkal.

2.5.Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 3.500 eFt, ebből: 500 eFt Kézilabda
Szakosztály részére, Közművelődési alapra 500 eFt és civil szervezetek
támogatása alapra 300 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

2010. 2010.
I.1. IX.1.

-------------------------------
Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen: 1792,4 1758
Ebből:

- Orczy A.Általános Iskola tagintézményben
ezen belül napközis csoport 5

- Móra F.Ált.Isk.tagintézményben
ezen belül napközis csoport 3

- Szalay S. tagintézményben napközis csoport 1
- Kuncsorba tagintézményben napközis csoport 1

2.53. Az 1993. évi LXXIX. tv. (közoktatásról) 133. §. (8) bek. szabályozott
kötelező órán felüli órákat az intézmény igazgatója szabályozza az intézmény
költségvetésén belül.

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6.A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül céltartalékként az
alábbiak tervezhetők:

eFt-ban
 bértartalék 1.000

 járulék tartalék 270
 polgármesteri keret 2.000
 környezetvédelmi alap ……..
 23/2002.(VI.1.) r. 1.§. c.) pont szerinti tám. 1.000
 Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) ………
 Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.) ………
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 közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját erő 500

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:
 civil szervezetek támogatás 300

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás Támogatási
Alap 1.500
Dolgozói
lakástám.Alap 400

2.72. A költségvetési rendelet az AHT és a koncepció
8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet figyelembevételével készüljön,
önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatra (szerkezete, formája
mellékelve).
2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére tagdíjként
720 eFt-ot
- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 286 eFt éves tagdíj
tervezhető
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk.rendelet és a tartós
kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz.
határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret

2.74. A költségvetés ……………. eFt. hiánnyal tervezhető.

3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.
3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján

4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet
szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2011-2012. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a
rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén
vagy az fölött tervezzék meg.

8.) A VI. címnél valamennyi fejlesztést meg kell tervezni, összhangban az
önkormányzat 2007-2013. fejlesztési tervével. A fejlesztéseknek többlet forrás
igénye nem lehet.

9.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású
dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .
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eFt-ban
II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde

úszás oktatásra 100
nyári napközi -

III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.
iskolai rendezvényekre összesen: 300

nyári napközi 300
nyári tábor -

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
gyermekszínjátszó találkozó 100
Majális 100
Falunap 500
útiköltségek 80
Diák Gulyásfesztivál 300

VI.Polgármesteri Hivatal
választási feladatok 400
Karácsonyi készülődés 100
Idősek köszöntése 150

(2.430)
Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés 2009. terv
(1.)

eFt-ban

2010. terv
(2.)

eFt-ban

Eltérés
(2.)-(1.)
eFt-ban

BEVÉTELEK
Saját bevétel 458.137 423.500 -34.637
Pénzmaradvány 1.300 0 -1.300
Állami tám. 711.213 657.498 -53.715
Állami fejlesztésre 3.459 0 -3.459
Átvett pénzeszköz műk.célra 107.414 119.130 +11.716
Fejlesztési pénzeszköz 138.246 263.267 +125.021
SZJA és gépjárműadó együtt 276.683 273.791 -2.892
Helyi adók 49.303 56.863 +7.560
TB finanszírozás 33.215 34.437 +1.222
Működési hitel 129.264 193.054 +63.790
Fejlesztési hitel 26.632 64.523 +37.891
Kölcsön törlesztés 4.861 4.462 -399
Összesen 1.939.727 2.090.525 +150.798
Önálló intézmények fin. 565.843 542.794 -23.049
Körjegyzőség 122.442 0 -122.442
ÖSSZESEN 688.285 542.794 -145.491
Szoc.pol. 80.938 81.872 +934

KIADÁSOK
Személyi 632.712 627.133 -5.579
Járulék 197.764 162.041 -35.723
Dologi 597.586 592.102 -5.484
Működési célú pénzeszköz
átadás 11.152 8.037 -3.115
Egyéb támogatás 148.284 179.603 +31.319
Ellátottak tám. 1.451 1.422 -29
Felhalmozási kiadás 167.187 324.598 +157.411
Tartalék 13.158 7.000 -6.158
Hitel törlesztés 166.233 185.889 +19.656
Adott kölcsön 4.200 2.700 -1.500
Összesen 1.939.727 2.090.525 +150.798



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére alapító okiratok és
szervezeti és működési szabályzatok módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület novemberi ülésén döntött a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratáról. Az alapító okiratokat a Kincstár
törzskönyvi nyilvántartásba vette.
Az elmúlt testületi ülésen már szóban tájékoztattuk a testületet a Kincstár az új intézményt „jogelőd
nélküli”-ként vette nyilvántartásba, holott az alapító okiratról szóló határozatban a képviselőtestület
néhány szakfeladat tekintetében jogutódként határozta meg.

További problémaként merült fel, hogy az MVH és a VPOP csak úgy ad támogatást (üzemanyag,
földalapú támogatás), ha az új intézmény be van jelentve a földhivatalhoz mint földhasználó. Jelenleg
a földhasználó az önkormányzat és az önkormányzat nevében eljáró Polgármesteri Hivatal kapott
regisztrációs számot.
A földhivatal ragaszkodik új haszonbérleti szerződések megkötéséhez, kifüggesztéséhez a
földhasználó nevének átvezetésekor. Az eljárás díjköteles, ami összesen 1.600 eFt-ot jelent. Az eljárás
megismétlésének elkerülése érdekében próbapert indítottunk, azonban a díjfizetés alól nem tud
mentesülni az önkormányzat.
A mezőgazdasági tevékenység mellett a hatósági húsbolt üzemeltetésével is probléma merült fel (ami
csak január 1. után derülhetett ki),mivel intézmény változás miatt új működési engedély kiadása válik
szükségessé. Ez hosszabb időt vesz igénybe.

Fentiek miatt az alapító okiratok módosítását látjuk indokoltnak, amit még az is alátámaszt, hogy
január 1-vel több szakfeladat is módosult a könyvelési rendszer változása miatt, ami szinte valamennyi
intézményt érint. Ezeket az alapító okiratokban át kell vezetni.
Fentiek figyelembevételével módosító javaslatunk az alábbi:

1. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény alapító okiratából az alábbi
szakfeladatot javasoljuk a Polgármesteri Hivatalhoz áttenni: „472200-1 Hús, húsárú
kiskereskedelme”. Továbbá a szakfeladat rend változás miatt a „841408-1 város-, községgazdálkodási
szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél „ és a „932918-1 Mindenféle
máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás” szakfeladattal kiegészíteni, illetve a „931903-1 Máshová
nem sorolható egyéb sport támogatás” szakfeladatot törölni javasoljuk.

2. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát indokolt módosítani a fentiekkel összefüggésben úgy, hogy e feladatok az
intézményen belüli részlegként jelenjenek meg. Ezek:

- Az intézmény szervezeti tagozódását javasoljuk módosítani, mivel több munkakör
más részleghez kerül, illetve ki kell egészíteni új munkakörökkel , pl. számlázóból
pénzügyi előadó, adminisztrátor, a kegyeleti szolgáltatás részleg segédmunkás
munkakörrel bővül; más részlegbe kerül pl: lakatos, festő-mázoló, asztalos, kőműves.

- A II/2.2.2. pont kiegészül az alábbi franciabekezdéssel:
 „ piaci-vásári tevékenység”

- A 2.2.3. (Településüzemeltetési részleg) első francia bekezdése (növénytermesztési
feladatok ellátása) kiegészül: „haszonbérleti szerződések előkészítése, haszonbérleti
szerződések nyilvántartása, számlázása” szöveggel, és kiegészül az alábbi francia
bekezdésekkel:

 „sportlétesítmény működtetése
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 hús értékesítés”

- A 2.3.2. pont (VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEGVEZETŐ) kiegészül az alábbi
franciabekezdésekkel:

 „piaci-várási tevékenység
 halgazdálkodás
 erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés)”

- A III. fejezet 2. pontban a bélyegző lenyomatnál a Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény székhelyének házszáma elírásra került. a „171”-et módosítani kell „175”-
re.

- Javasoljuk, hogy az intézmény ügyiratainak iktatása a Polgármesteri Hivatal
elektronikus rendszerében, elkülönítetten történjék.

3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló határozat II/5. pontjának első
mondata 5.) pont marad, a második mondattól kezdődő szöveg 6.) pont lesz, és kiegészül az
alábbi szakfeladatokon az operatív feladatok végzésével:

- 472200-1 hús, húsáru kiskereskedelme
- 011100-1 gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.

4. Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Az Alapító Okirat 1. sz. melléklet „841901-1 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai” szakfeladat száma változik „841901-9”-re szakfeladat módosulás miatt.
Továbbá kiegészül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézménytől átvett 472200-1 hús, húsáru
kiskereskedelme, illetve a Hivatalnál is megjelenik szakfeladatként a 011100-1 gabonaféle (kivéve
rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése, 021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
Szakfeladat változás miatt javasoljuk az alábbi szakfeladatokkal kiegészíteni:
- 856000-1 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
- 412000-1 lakó- és nem lakóépület építése

- 841129-1 önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
- 841401-1 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
- 841906-9 finanszírozási műveletek

- 841907-9 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
- 854234-1 szociális ösztöndíjak

5. Polgármesteri Hivatal SZMSZ

- A III. fejezet 2. pontjában a jegyző által használt bélyegzőlenyomatot pontosítani
javasoljuk „Nagyközség Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek” szövegre, és a 4.
pontot javasoljuk kiegészíteni az örményesi hivatal népességnyilvántartása által
használható bélyegző lenyomat szövegével: „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Örményesi Hivatala Népességnyilvántartás”.

- A fegyverneki hivatalban a létszámot is pontosítani szükséges (az örményesi marad
változatlan), melyet a tervkoncepcióval összhangban az alábbiak szerint javasolunk:

Megnevezés Javasolt létszám Jelenlegi létszám
Polgármester 1 1
Jegyző 1 1
Igazgatási csoport 8,075 7,8
Pénzügyi csoport 9 10
Csoportrendszerbe nem tartozó 6 6,2
Összesen 25,075 25
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6. Gyermekélelmezési Konyha
Az intézmény alapító okiratának 1. sz. mellékletét javasoljuk kiegészíteni:

- 841409-1 máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél

- 682002-1 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7. Az önállóan működő intézmények (szociális központ, iskola, óvoda, műv.ház) alapító okiratainak
módosítása a könyvelési rendszer változása miatt szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatokat
fogadja el.

……………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.),
22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.), 225/2009.(XI.26.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. mellékletből a:
„- 472200-1 Hús, húsárú kiskereskedelme”
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás”
szakfeladat hatályát veszti és a melléklet kiegészül a:
„841408-1 város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati

költségvetési szervnél
932918-1 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidő szolgáltatás
011300-1 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
702100-1 PR. kommunikáció
702200-1 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” szakfeladatokkal

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai

……………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 228/2009.(XI.26.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A II. fejezet „1.) Szervezeti tagozódása, vezetése” címszó alatti szöveg hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE
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Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató (1 fő)
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások: részlegvezetők.

VÍZMŰ RÉSZLEG 8 FŐ

Vízmű részlegvezető
Vízmű csoportvezető
Vízmű-kezelő I-IV.
Szennyvíztelep-kezelő I-II.

VÍZGAZDÁLKODÁSI RÉSZLEG 3,2 FŐ

Vízgazdálkodási részlegvezető
Halászati őr
Vízügyi szakértő
Csatornaőr

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI RÉSZLEG 14 FŐ

Település üzemeltetési részlegvezető
Gazdasági előadó II.
Növénytermesztő gépész
Egyéb fizikai munkakör I-VIII.
Segédmunkás I-III.

KEGYELETI-SZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEG 5 FŐ

Kegyeleti-szolgáltatási részlegvezető
Gazdasági előadó I.
Temetőőr
Segédmunkás I-II.

BERUHÁZÁSI RÉSZLEG 5 FŐ

Beruházási részlegvezető
Lakatos
Festő-mázoló
Asztalos
Kőműves

GAZDASÁGI RÉSZLEG 6,5 FŐ

Gazdasági részlegvezető
Pénztáros
Pénzügyi előadó I-III.
Levél kézbesítő és díjbeszedő
Adminisztrátor

Összesen: 42,7 fő”

2.) A II/2.2.2. pont kiegészül az alábbi franciabekezdéssel:
 „piaci-vásári tevékenység”

3.) A II/2.2.3. (Településüzemeltetési Részleg) első franciabekezdése az alábbira módosul:
 „növénytermesztési feladatok ellátása, haszonbérleti szerződések előkészítése,

haszonbérleti szerződések nyilvántartása, számlázása
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és a 2.2.3. pont kiegészül a
 „sportlétesítmény működtetése”
 hús értékesítés” szakfeladattal.

4.) A 2.3.2. pont (Vízgazdálkodási részlegvezető) kiegészül az alábbi franciabekezdésekkel:
 „piaci-várási tevékenység
 halgazdálkodás
 erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés)”

5.) A III. fejezet 1.) pont (Iktatás) hatályát veszti és helyébe az alábbi 1.) pont lép:

„1.) Iktatás
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ügyiratainak iktatása
elektronikusan, a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában történik.”

6.) A III. fejezet 2. pontban a bélyegző lenyomatnál a Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény székhelyének házszáma a „171”-ről „175”-re módosul.”

Erről értesül:

1) Huber Ferenc polgármester
2) Buzás Istvánné jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai

……………/2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjének módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal elfogadott és a
229/2009.(XI.26.) sz.határozattal módosított munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A II/5. pont első mondata „5.)” pont lesz, a második mondattól kezdődő szöveg „6.)” pont lesz.

2.) A 6.) pont kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

- „472200-1 hús, húsáru kiskereskedelme
- 011100-1 gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése

- 021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység”

Erről értesül:

1) Huber Ferenc polgármester
2) Buzás Istvánné jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai

……………/2010.(I.28.) sz. határozati javaslat
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Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott
és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.)
sz. határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az 1. sz. mellékletben a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” szakfeladat „841901-9
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”-ra módosul.

2.) Az 1. sz.melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
 „472200-1 hús, húsáru kiskereskedelme
 011100-1 gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag

termesztése
 021000-1 erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 856000-1 oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
 412000-1 lakó- és nem lakóépület építése
 841129-1 önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi

igazgatása
 841401-1 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
 841906-9 finanszírozási műveletek
 841907-9 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

szerveikkel
 854234-1 szociális ösztöndíjak”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző

3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

……………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 178/2009.(IX.2.) sz. határozattal elfogadott és
a 231/2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A II. fejezet „A.) Szervezeti tagozódása, vezetése” címszó alatti az a.) pont hatályát veszti
és helyébe az alábbi szöveg lép:

„1 polgármester 1 fő
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)

11 körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 1 fő

111 igazgatási csoport 8,325 fő
01 csoportvezető
02 ügyintéző, anyakönyvvezető
03 szoc.pol.ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző szoc.pol.
05. szoc.pol.ügyintéző
06 gyámügyi ügyintéző
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07 építésügyi ügyintéző
08 építésügyi ügyintéző
09 igazgatási ügyintéző (szabálysértés)
10 igazgatási ügyintéző

112 pénzügyi csoport 9 fő
01 csoportvezető
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi

könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 ügyintéző VII.adóügyi üi.III.
08 ügyintéző VIII.

személyzeti ügyintéző
09 ügyintéző IX.bérszámfejtő

113. csoportrendszerbe nem tartozó 6 fő
01 települési menedzser
02 belső ellenőr
03 informatikus
04 titkársági ügyintéző
05 műv. felügyelő
06 pénzügyi szervező

Összesen: 25,325 fő

Mindösszesen: 31,325 fő”

2.) A II. fejezet C.) Helyettesítések rendje címszó alatt a 2. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„2.) Az igazgatási csoportvezetőt a 02 ügyintéző, anyakönyvvezető, a pénzügyi
csoportvezetőt a 113. csoportrendszerbe nem tartozó 06 pénzügyi szervező helyettesíti. Az
örményesi 01 csoportvezetőt a 04 titkársági előadó helyettesíti.”

3.) A III. fejezet 2. pontja az alábbira módosul:
„A jegyző által használt bélyegző:
„Nagyközség Önkormányzat Jegyzője Fegyvernek”

4.) A III. fejezet 4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„…Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala
Népességnyilvántartás” (bélyegzőt használ)

Erről értesül:

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

……………./2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 34/1994(IV.28.) sz. határozattal
elfogadott és a 22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.),
160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
870 001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások, pénzügyi igazgatása önkormányzati

költségvetési szervnél”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központ
4.) Örményes Önkormányzat
5.) Kuncsorba Önkormányzat
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal

…./2010. (I.28.) sz. határozati javaslat:
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló –
többszörösen módosított - 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 165. §-ában foglaltaknak
megfelelően (8008/2009.HÉ.51. PM tájékoztató, 5/2009.(III.27.)PM rendelet) az
államháztartási szakfeladatok rendjének változása miatt – a 161/2005.(VIII.25.) sz.
határozattal elfogadott és a 161/2007.(VI.29.), 31/2008.(III.27.), 136/2008.(VIII.28.),
18/2009.(I.29.), 121/2009.(VI.11.) sz. határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak
szerint módosítja:

A 3.sz melléklet hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép

„Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
3. sz. melléklete

Alap tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
562912 „1” Óvodai intézményi étkeztetés
562917 „1” Munkahelyi étkeztetés
562920 „1” Egyéb vendéglátás
811000 „1” Építmény üzemeltetés
841907 „1” Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
850000 „1” Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása

önkormányzat költségvetési szervénél
851011 „l” Óvodai nevelés, ellátás
851012 „1” Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 „1” Bölcsödei ellátás

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
4. Örményes Önkormányzat
5. Kuncsorba Önkormányzat

6. Képviselőtestület tagjai
7. Polgármesteri Hivatal
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……………/2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati
határozattal jóváhagyott és a 155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.),
32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), és a 123/2009.
(VI.11.), 175/2009.(IX.2.) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okiratot az
alábbiak szerint módosítja.

A 3. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„81 11 00 1 építményüzemeltetés
84 19 07 1 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

85 00 00 1 közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önk-i ktgvet-i
szervnél”,
továbbá a „85 32 52 1” szakfeladatszám „85 32 22 1”-re módosul.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Orczy Anna Ált.Isk. Szakisk. és EPSZ.
4. Örményes Önkormányzata
5. Kuncsorba Önkormányzata
6. Képviselőtestület tagjai
7. Polgármesteri Hivatal

……………./2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal elfogadott és
a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a
156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a
84/2009.(IV.30) önk és a 125/2009(VI.11.) . határozattal módosított Alapító Okiratot az
alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

„841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
900 001-1 Alkotó, művészet, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása
önkormányzati szervnél”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Művelődési Ház és Könyvtár
5.) Képviselőtestület tagjai
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……………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal
elfogadott és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.),
92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.), 129/2009.(VI.11.) sz. határozattal módosított
Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklet kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
„ - 841409-1 máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
- 682002-1 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Polgármesteri Hivatal
4. Képviselőtestület tagjai
5. Gyermekélelmezési Konyha

Fegyvernek, 2010. január 20.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére
a tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bek. szerint a szülő március 1. és április 30. között köteles beíratni tanköteles
gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a
beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. rendelet 9. §-a úgy szabályozza a tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratását, hogy a beíratás időtartama a miniszteri rendeletben foglalt időtartamon belül 4 hét, melynek
naptári időpontját az önkormányzat tanévenként határozza meg. Az intézmények vezetőivel egyeztetve
javaslom, hogy a képviselőtestület a 2010. évben tankötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját
2010. március 01-tól 2010. március 26-ig állapítsa meg.

………/2010. (I. 28.) sz. határozati javaslat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16.
§. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2010-ban tankötelessé váló gyermekek
általános iskolai beíratásának időpontját 2010. március 01. és 2010. március 26.
közötti időben határozza meg.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek, 2010. január 22.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 28-i ülésére a közcélú foglalkoztatás
anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 108/2009 (V.28.) számú
határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A tisztelt Képviselőtestület a 108/2009 számú határozatával kötelezettséget vállalt a közcélú foglalkoztatás
anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtására, bruttó 12.762.777 Ft összköltség mellett
9.572.083 Ft TEKI támogatás elnyerésére.
A pályázatot az Észak – alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 605/2009. (IX.10.) számú határozatával támoga-
tásra érdemesnek ítélte.
A beszerzési eljárás lebonyolításának eredményeképpen - közbeszerzési tanácsadó igénybevételére nem ke-
rült sor- a beruházás összköltsége, 318.471 Ft-tal, 12.444.306 Ft –ra csökkent.
Fentiek értelmében szükséges a beruházás forrásszerkezetének aktualizálása az alábbiak szerint:

Eredeti Módosított

Nettó 10 018 780 9 768 780

ÁFA 2 504 695 2 442 195

Pályázati díj 239 302 233 331
Bruttó 12 762 777 12 444 306

-

Saját erő (25 %) 3 190 694 3 111 077

Támogatás (75 %) 9 572 083 9 333 230

Összesen 12 762 777 12 444 306*

* Kerekítések és pályázati adatlap számítási módszere miatt!

A fentiek alapján kérem, a Képviselőtestületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

…..…../2010. (I.28.) sz. önkormányzati határozat

a közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló
108/2009 (V.28.) számú határozat módosításáról

1. A 108/2009 (V.28.) számú határozat 3. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. pont lép:

„3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 12.444.306 Ft, melyhez 3.111.077 Ft saját erőt vállal a 2010 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2010 év

Nettó 9 768 780

ÁFA 2 442 195

Pályázati díj 233 331

Bruttó 12 444 306

-

Saját erő (25 %) 3 111 077

Támogatás (75 %) 9 333 230

Összesen 12 444 306*

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

Fegyvernek, 2009. január 11.

Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Nardai Dániel



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére a rendőrőrs támogatási
kérelméről

Tisztelt Képviselőtestület!

Szebeni Zoltán rendőr százados a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, mely szerint
2010-ben is kérik önkormányzatunk támogatását az üzemanyag felhasználáshoz.
Ilyen célra korábban a 29/2009.(II.26.) sz. határozattal havi 15.000 Ft támogatást hagyott jóvá a
testület 180 eFt éves összegig. Technikailag úgy bonyolítottuk le, hogy kártyát vásároltunk, melyben
15.000 Ft/hó korlát van meghatározva. Az összeg három évig használható fel, a keretből 30.000 Ft
nem lett felhasználva.

A rendőrőrs állománya folyamatosan gyarapszik, osztály jogállású őrsként működik. Erről a Szebeni
úr tájékoztatta a képviselőtestületet is.
Megnövekedett feladatok miatt és a rendőrség munkájának hatékonyabbá tétele érdekében ez évben is
javaslok hasonló összegű támogatást, azaz évi 180.000 Ft-ot, és kérem az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Rendőrőrs támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010.
évi költségvetés terhére havi 15.000.-Ft, összesen évi 180 eFt összegig a
Fegyverneki Rendőrőrs mindenkori benzinüzemű szolgálati járművének
üzemanyag költségére.

Erről értesül:

1.) Fegyverneki Rendőrőrs
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. január 21.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére a Baldácsy Művészeti
Egyesület és Fegyvernek Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tisza-menti Leadar Egyesület pályázatot hirdetett települési rendezvények szervezésének
támogatására, melyre a Fegyverneken működő civil szervezetek is pályázhatnak. Ezt a pályázatot a
Baldácsy Művészeti Egyesület a Virágzó Tisza Napja megrendezésére adta be 600 eFt összegre. Nem
tisztázott a sporttelepen a vagyon feletti rendelkezési jog, ezért ahhoz, hogy a Falunapi rendezvényen
az egyesület meg tudjon jelenni, az önkormányzatnak a területet biztosítani kell az egyesület részére,
és jóvá kell hagyni a mellékelt megállapodást.

Ezért kérem a Képviselőtestületet, hogy a mellékelt megállapodást utólag szíveskedjen jóváhagyni –
mivel a határidő miatt a pályázatot már be kellett adni -.

………………../2010.(I.28.) sz. határozati javaslat

Baldácsy Művészeti Egyesület és Fegyvernek Önkormányzat közötti Megállapodás
jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata és a Baldácsy Művészeti Egyesület
„Megállapodás”-át e határozat melléklete szerint.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Baldácsy Művészeti Egyesület
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. január 21.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-ai ülésére Fegyvernek Nagyközség
közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A települési önkormányzatoknak minden évben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 37/A § (1) bekezdése értelmében, „ a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal összhangban” egyéves időtartamra közfoglalkoztatási
tervet kell készíteniük.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatási terve előterjesztéshez mellékelve.

A közfoglalkoztatási tervet az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi
Kirendeltsége és a település szociális kerekasztala jóváhagyta. A Munkaügyi Központ kiegészítésként
javasolta, hogy készítsünk egy kimutatást, amely a 2010. évben a közfoglalkoztatásba bevont
személyek havonkénti megjelenését mutatja. Ezt a kimutatást a közfoglalkoztatási ter 5. sz.
melléklete tartalmazza.
Az előterjesztéshez csatoltuk a közfoglalkoztatás 2009. évi finanszírozását.

Az 1992. évi III. tv. 37/A § (3) bekezdés alapján a közfoglalkoztatási tervet a képviselő- testületi
elfogadást követően 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak és az Észak-alföldi
Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltségének, ez utóbbinak E mail-ban is.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…………../2010. (………( határozati javaslat
Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete
Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervét e határozat
mellékleteként elfogadja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. január 21.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Schultz F., Kuntzer M.,
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV

2010.

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

1993. ÉVI . TÖRVÉNY ALAPJÁN

2010. január
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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Képviselő: Huber Ferenc, polgármester

Adószám: 15409993-2-16
Törzsszám: 409997

KSH: 15409993-7511-321-01
Telefon: 06-20/5398-109

Fax: 06-56/556-011

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu
Kapcsolattartó neve: Kuntzer Mártonné, igazgatási csop.vezető

Schultz Ferencné, közc.fogl.csoportvezető

Telefon: 06-56/556-022
06-56/556-010/142

2009. január 1-től megnövekedett a települési önkormányzatok feladata és felelőssége a tartósan
munka nélkül lévők közfoglalkoztatásában. Mindennek eredményességét segíti az „Út a munkához”
program, amely jogszabályváltozásokkal, az ellátások átalakításával és a közcélú foglalkoztatás ked-
vező finanszírozásával és kiterjedtebb együttműködéssel (Munkaügyi Központ és önkormányzat)
komplexen kezeli a helyzetet.

A közfoglalkoztatás szabályai

Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. tv., valamint a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 341/2008. (XII.30.) kormányrendelet a többi között jelentős változásokat hozott a munkára
képes tartósan munkanélküli személyek ellátórendszerében.

A Szt. módosításával lényegében 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú szemé-
lyek ellátórendszere differenciálódik és a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lesz az
önkormányzati ellátásoknak. Az „Aktív korúak ellátására” vonatkozó szabályok sokkal jobban figye-
lembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, munkára való ösztönzést.

Az ellátásra jogosultak közül:

1./ a munkavégzésbe bevonhatók:

- közfoglalkoztatásban vesznek részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális
szolgáltatások járnak részükre,

- pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket, ha közfoglalkozta-
tásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni.

2./ képzésbe bevonandók: a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki 35. életévét nem
töltötte be és 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni,
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges
kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapíta-
nak meg részükre, a rendelkezésre állási támogatás illeti meg őket.
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3./ a munkavégzésre nem kötelesek: 2009. január 1-jétől továbbra is rendszeres szociális segélyt
kapnak és munkavégzésre nem kötelesek (de vállalhatják a munkát és az együttműködést):

- az egészségkárosodott személyek, vagy

- akik 55. életévüket betöltötték, vagy

- aki 14 éven aluli gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intéz-
ményben nem tudják biztosítani

- 2010. január 1-jétől akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mente-
sítési ok fennáll.

(ebben az esetben a rendelkezésre állási támogatás szabályokat kell rájuk alkalmazni). A megállapo-
dást a települési önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak
alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja.

A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata. Közcélú munka alatt azon álla-
mi vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján
– a helyi önkormányzat gondoskodik.

A RÁT-ra jogosultak a foglalkoztatás idejére munkabérben részesülnek, munka hiányában, továbbá ha
olyan képzésben vesznek részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény szerint keresetpótló juttatást nem
állapítottak meg, RÁT-ra lesznek jogosultak. A RÁT nagysága – független a család létszámától és ösz-
szetételétől – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyezik meg, ez jelenleg 28.500,-
Ft.

Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára legalább 90 munkanapra és legalább
napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek össze-
ge – teljes foglalkoztatás esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél, vagyis bruttó 73.500,- Ft-nál.

A települési önkormányzatnak a közfoglalkoztatás érdekében – minden év február 15-éig - az állami
foglalkoztatási szervvel (Munkaügyi Központtal) egyeztetett foglalkoztatási tervet kell készíteniük egy
éves időtartamra. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyet
részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kíván ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges
létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat.

Munkavégzésbe bevonhatók a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. Továbbá aki a foglal-
koztatást megelőző két évben legalább egy évet regisztrált álláskereső volt és akinek esetében az
ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt
és közvetlenül a foglalkoztatást megelőzően a Munkaügyi Központtal legalább három hónapig
együttműködött.

A közfoglalkoztatás települési célja az, hogy a munkára képes munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres mun-
kajövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A település célja továbbá, a
segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának
mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének
erősítése.
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A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése,
helyzetelemzés és a terv teljesítése, eltérések

Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése
2009. évi adatok alapján

Megnevezés Aktív korúak ellátá-
sában részesülők (fő)

Közfoglalkoztatottak
teljes létszáma (fő)

Létszám összesen
(1.1.a+b+c és 1.2.)

459

Ebből:
1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult

34

a) egészségkárosodott 5
b) 55 év feletti 29

c) 14 éven aluli kk. gyermeket nevelő -

1.2.Rendelkezésre állási támogatásban
részesülő

425 117

Életkor megoszlása:

a) 35 évnél fiatalabb 213 49
b) 35-55 év közötti 212 67

c) 55 évnél idősebb 29 1
Nemek szerinti megoszlás:

a) férfi 239 77

b) nő 215 40
Iskolai végzettség szerint:

a) 8 általánost nem végzettek 59 9
b) 8 általánost végzettek 248 55

c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 101 36

d) szakközép/technikus végzettség 24 14
e) gimnáziumi érettségi 20 1

f) egyetemi/főiskolai végzettség 2 2
Háztartás formája szerint:

a) családban élő 219 58

b) egyedül élő 214 50
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő 21 9

A statisztikai adatok szerint látható, hogy a 425 fő rendelkezésre állási támogatásban részesülő közül
117 fő vett vagy vesz részt közcélú foglalkoztatásban, ami több mint 36 %-os foglalkoztatást jelent.
Természetesen vannak olyanok, akiknek 2009-ben lejárt a munkaszerződésük, de vannak olyanok is,
akiknek majd 2010-ben szűnik meg a munkaviszonya. Ez azt jelenti, hogy nem minden közcélú foglal-
koztatott töltött munkaviszonyban 90 munkanapot a 2009. évben, mert munkaszerződése áthúzó-
dott 2010-re.
A közcélú foglalkoztatottakat alkalmazó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal véleménye
szerint is 2009. évben sikeres volt Fegyvernek Nagyközségben az „Út a munkához” program. Az in-
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tézmények örömmel fogadják a jelenleg munkanélküli embereket, a rendelkezésre állási támogatás-
ban részesülők pedig egyre többen jelzik, hogy dolgozni szeretnének.
A közcélú foglalkoztatottak legnagyobb része jól érzi magát munkahelyén, jó a kapcsolata a munka-
társaival, munkahelyi vezetőjével. Ezt jelzi az a tény is, hogy egyetlen közcélú foglalkoztatottnak sem
kellett rendkívüli felmondással munkaviszonyát megszüntetni 2009. évben, valamint egész évben
csak 5 fő nem vállalta a felajánlott munkát.

2009. évi közfoglalkoztatási terv teljesítése

Létszám

Hónap Ténylegesen fog-
lalkoztatott
létszám (fő)

Tervezett foglal-
koztatott létszám

(fő)

Teljesülés
%-ban

január
február

március 23,5 67 35 %

április 65 67 97 %
május 65,3 67 97 %

június 66,8 67 100 %
július 67,6 67 101 %

augusztus 62,3 67 93 %

szeptember 63,3 67 94 %
október 64,5 67 96 %

november 73,5 67 110 %
december 46,9 67 70 %

összes létszám (fő) 598,7 670 89 %

Finanszírozás

Hónap A program terve-
zett összes költ-
sége (Ft)
b.m.bér,jár.,EHO

A program tény-
leges összes költ-
sége (Ft)

Teljesülés %-ban

január

február
március 6.454.110 2.443.309 38 %

április 6.454.110 6.161.387 95 %
május 6.454.110 6.099.337 94 %

június 6.454.110 6.138.789 95 %

július 6.454.110 6.104.901 95 %
augusztus 6.454.110 5.827.953 90 %

szeptember 6.454.110 5.925.991 92 %
október 6.454.110 5.302.415 82 %

november 6.454.110 5.900.961 91 %

december 6.454.110 3.951.177 61 %
összes költség (Ft) 64.541.100 53.856.220 83 %
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A táblázatban szereplő adatokból kitűnik, hogy a 2009. évre tervezett létszámot (670 fő) nem tudtuk
megvalósítani, a ténylegesen foglalkoztatott fő 598,7, a teljesítés 89 %-os. Ennek legfőbb oka, hogy a
téli hónapokban (január, február, március, december) az önkormányzat és a közfoglalkoztatásban
részt vevő intézmények nem tudtak a tervezett létszám egy részének munkát biztosítani. Ezt a körül-
ményt mindenképpen figyelembe kell venni a következő évi (2010.) közfoglalkoztatási terv elkészíté-
sénél.

2010. évi Közfoglalkoztatási terv

A jelenlegi helyzet bemutatása
1993/III. tv. 37/A.§ 2.(A.) bekezdés

Fegyvernek Nagyközség nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
(ÁFSZ 2009. december)

Nyilvántartott
összes (fő)

Folyamatos
nyilvánt. össz >
365 nap (fő)

Állásker. ellá-
tásban részesül
(fő)

Aktív korúak
ellátásában
részesül (fő)
RSZS. RÁT.

Aktív korú
lakosság száma
(fő)

Munkanélküliek
aránya (%)

652 202 158 29 275 4624 14,1

Fegyvernek Nagyközség aktív korú lakosságának száma 4624 fő. Átlagos munkanélküliségi rátája a
2009. december 20-ai adatok szerint 14,1 %. A nyilvántartott álláskeresők száma 652 fő, akiknek 31
%-a (202 fő) 1 évnél hosszabb ideje munkanélküli. Jellemzően az elavult szakmákkal rendelkezők,
valamint az alacsony iskolai végzettségűek szorultak ki elsődlegesen a munkaerőpiacról.

2010. évi közfoglalkoztatási terv keretében foglalkoztatható rendelkezésre állási támogatásra
(RÁT) jogosult személyek képzettség és nemek szerinti összetétele:

Iskolai végzettség Nők Férfiak

8 általánosnál kevesebb 21 22

8 általános 69 90

szakmunkásképző 27 24

szakiskola 5 3
szakközépiskola 5 3

gimnázium 2 1
technikum - 1

főiskola, egyetem - 1

felsőfokú 2 éves okl. 1 -
Mindösszesen 130 145

Ebből képzésre kötelezett 35 éven aluliak 19 7

2010. évben a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma növekedni fog. Ezt támasztja alá a
közfoglalkoztatási terv 3. sz. melléklete is, amelyben a jelenleg álláskeresési ellátásban részesülők
várhatóan az aktív korúak ellátásába kerülnek.
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A foglalkoztatás időtartama

A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük,
hogy valamennyi foglalkoztatottal megkötött munkaszerződés napi 8 órás munkavégzéssel és leg-
alább 90 munkanapra jön létre.

Munkavégzés helye

A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más
körülmények (pl: időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.

A foglalkoztatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, míg szakképzett-
séghez 10 személy munkakörét kötöttük. Ebből adódóan a munkavégzés a többség esetében közterü-
leten, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik (intézményekben).

Feladatok

A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellá-
tását értjük, amelyről – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.

A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv. (1990. évi LXV. tv.) 8. §-a.

A foglalkoztatottak által ellátott – tervben megnevezett –
feladatok részletezése:

2010. évben ellátandó közfeladatok, munkaerőigények és dologi igények felmérő lapját a közfoglal-
koztatási terv 1. sz. melléklete tartalmazza. (Az ellátandó közfeladatok (EKF) rovatban az alább felso-
rolt munkákat az előttük álló sorszámokkal jelöltük).

I. Közterületi segédmunkák:

1. Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása

- Kocsordosi csatorna karbantartása 0+000 – 3+566 szelvények között
- Büdöséri 1-1 belvízcsatorna karbantartása 2+160 – 3+090 szelvények között

2. Közterület takarítás, hulladék-gyűjtés

- 4. sz. főút 126+500 – 134+200 szelvények között
- 34. sz. út 0+000 – 5+100 szelvények között
- 3216. sz. út 0+000 – 5+400 szelvények között
- 4204. sz. út 13+600 – 17+600 szelvények között
- Település belterületi utak 53,7 km
- Sóút összekötő út 2 km
- Alsóréti Holt-Tisza 1+200 – 11+000 szelvények között mindkét parti
- sávban
- Települési külterületi utak

3. Kézi kaszálás

- Önkormányzati telkek, ingatlanok 17 db, 4 ha
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- Elhanyagolt magáningatlanok 30 db
- Parlagfű irtás igény szerint

4. Gallyazás

- Erdők felmetszése 13 ha 6230 m2
- Parkok virágosítása Szapári park 8451 m2

5. Utak karbantartása, padkázás

- Dózsa Gy. út 2250 m
- Táncsics M. út 2800 m
- Liszt F. út 400 m
- Damjanich J. út 1900 m

6. Temetők karbantartásában való részvétel

- Szapárfalui temető 1 ha 4439 m2
- Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m2
- Annaházi temető 4 ha 9850 m2

7. Hó és síkosság mentesítés

- Közintézmények előtti területek.

I. Takarító

Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

II. Portás

Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

III. Karbantartó

Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
 Szakiskola I., II., III.
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 Sárga Iskola
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

IV. Gondnok

- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Szakiskola

V. Gyermekkísérő

- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

VI. Konyhalány

- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

VIII.Adminisztrátor

Hivatalnál:
Intézményeknél:
- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

- Művelődési Ház és Könyvtár
- Gyermekélelmezési Konyha
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

IX.Óvodapedagógus

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

X. Rendszergazda

- Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az ellátandó közfeladatok várható ütemezését a közfoglalkoztatási terv 2. sz. melléklete tartalmazza.

A közfoglalkoztatási terv 1. és 2. sz. mellékletében is látható, hogy 2010. évben a 2009. évtől eltérően
nem minden hónapban azonos létszámú lesz a közcélúak foglalkoztatása. Természetesen 2010. év-
ben sem tudunk minden rendelkezésre állási támogatásban részesülőt foglalkoztatni (275 fő), hiszen
ekkora munkaerő-igény nem jelentkezik az önkormányzatnál.

Fegyvernek, 2010. január

(: Huber Ferenc :)
polgármester
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felmérő lap az ellátandó közfeladatokra, munkaerőigényre, dologi igények

2010. évre
2. sz. melléklet: Az ellátandó közfeladatok várható ütemezése (foglalkoztató intézmény és

munkakör szerinti bontásban)
3. sz. melléklet: Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várha-

tó összetétele 2010. évben (életkor, nem szerinti bontásban)
4. sz. melléklet: A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források
A melléklet az alábbi törvények figyelembevételével készült:
- 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, va-

lamint e szolgáltatások fedezetéről,
- 1993. évi III. tv. 37/A. 2. (D) bekezdés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
- 2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a

gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásá-
nak elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról.

5. sz. melléklet: A 2010. évi közfoglalkoztatási programba bevont rendelkezésre állási támoga-
tásban részesülő személyek havonkénti megjelenése



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 28-i ülésére alapítványok
kuratóriumának választásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A „Fegyvernek művelt ifjúságáért”, „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”
valamint a „Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány kuratóriumainak 5 éves
mandátuma 2010. januárjában lejár.

Mint a képviselők előtt ismert, az alapítványok működését szerettük volna egyszerűsíteni, ezért
korábban már terveztük az alapítványok összevonását, amit a bíróság elutasított. Ezért most
javaslatunk, hogy a három alapítványnak ugyanaz a kuratóriuma legyen az alábbiak szerint:

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”
elnöke: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich u. 27. (ÁFÉSZ

delegáltja)

tagjai: Krupa István Fegyvernek, Ady E. u. 13/a.
Miklósi Jánosné Fegyvernek, Rezeda u. 2.
Cseh Imre Fegyvernek, Hunyadi u. 5/c. (Kübler Vesta Kft.
delegáltja)
Bognár Béláné Fegyvernek, Damjanich u. 61.




