Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 56/556-010
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Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza házasságkötő terme

Napirendi javaslat:

1.
2.
3.
4.

Polgármester tájékoztatója.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének II. sz. módosítása
Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki
intézményének beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények munkájáról
5. Nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott állami támogatás
önkormányzati kiegészítése
6. Fegyvernek – Szapárfaluban emlékmű (kopjafa) felállítása
7. Dózsa Gy. út 18. sz. alatti lakóingatlan felajánlása megvásárlásra
8. Dózsa Gy. út 4. sz. alatti lakóingatlan felajánlása megvásárlásra
9. Zártkerti 4111. hrsz-ú szántó értékesítése
10. Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati bérlemény bérbeadása
11. Polgárőrség kérésére irodahelyiség cseréje

Fegyvernek, 2010. május 19

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
F e g yve r ne k, F e ls z a badu lá s u. 171.

Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 010 . má jus 27 - i ü lésé re a két ül és közö tt i
ese mén yek rő l , in tézke dések rő l.

Tisztelt Képviselőtestület!










A két ülés közötti események:
Május 04-én Anyák Napi ünnepségen vettem részt a Művelődési Házban.
Május 06-án konzorciumi ülés volt, melyen jóváhagyásra került az önkormányzatunk
bérleti díj igénye.
Május 14-én a szerződést is aláírtam.
A Remondis Kétpó Kft. taggyűlése május 29-én hagyja jóvá a szerződést, ezt
követően kerülhet sor a kifizetésre.
Május 18-án TISZK ülésen voltam, bővebben szóban.
Május 20-án halászati közösségi ülésen tájékoztattuk a közösség tagjait a 2009.
évben végzett munkánkról.
Május 08-án a Vándorló bográcsok találkozóján a szakiskolások Tiszetenyőn
mutatták be főzőtudományukat.
Május 15-én a Diák Gulyásfesztivált sikeresen megrendeztük. Az induló csapatok az
eső ellenére kitartottak. A 36 csapat tagjai zömében középiskolások voltak, ebből 17
vendéglátó tagozatos 9. évfolyamot végző tanuló.
Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó

Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
sért.
óra
április
1
2
2
2
2
1105

I.

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
43
- lakásfenntart.tám.elutasítás
1
- lakásfenntartási tám.megszünt.
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított
átruházott hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás

2
1
1

- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
- rendkívüli gyvt. elutasítás

-

II.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III.

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











IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges
Lakáscélú támogatás: nemleges
Közművelődési Alap felosztása:nemleges
Sportkör támogatása: nemleges
Civil szervezetek támogatása: nemleges
Foglalkoztatás támogatása: nemleges
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési
beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon
hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések: nemleges
2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok -

Fegyvernek, 2010. május 19.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 27-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz.
alatti önkormányzati bérlemény bérbeadásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete – elnöke Gábli Simonné Csík Ágnes azzal a kéréssel fordul a T. Képviselőtestület felé, hogy a szervezet számára irodahelyiséget kérjen. Kérelmében
a Móricz Zs. úti bérlemények közül az 1/d. sz. alatti irodahelyiséget jelöli meg, mely évek óta üresen áll. Az
ingatlan és környezete gondozásáért szeretnék megkapni a helyiséget, melyet irodaként használnának.
Az irodahelyiség üzemeltetése során felmerülő költségek (közüzemi díjak) fizetése a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezetét terhelik.
A bérbeadás mellett szól, hogy az önkormányzatnak feladata az is, hogy segítse-támogassa a civil szervezetek
munkáját, jelen esetben a fenti ingatlant térítésmentesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi
Szervezete részére biztosítsa.
Fentiek miatt javaslom a bérlemény 2010. július 01-től 1 éves időtartamra történő bérbeadását, mert az
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete közérdekből
dönt a bérbeadásról.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
…………………………./2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja
alapján tekintettel arra, hogy több éve üresen áll:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti helyiséget bruttó 1.000,- Ft/hó bérleti
díj fejében bérbe adja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi
Szervezet részére 2010. július 1-től 2011. június 30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület

Fegyvernek, 2010. május 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére a Polgárőrség részére történő
irodahelyiség cseréről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Ladányi Miklós, a Polgárőrség elnöke azzal a kéréssel fordul a T. Képviselőtestület felé, hogy támogassa egy
nagyobb irodahelyiség cseréjét. Kérelmükben a jelenleg Fodrász üzletként működő helyiséget szeretnék
megkapni, de erre érvényes bérleti szerződés van, valamint a bérlő sem jelezte szerződés felmondási szándékát.
Szóbeli megbeszélés alapján a Felszabadulás u. 161. sz. alatti, üresen álló üzlethelyiséget tudnánk részükre
biztosítani, melyet elfogadnának.
Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a Felszabadulás u. 161. sz. alatti 3. sz. (volt „KÍNAI BOLT”) helyiséget,
melynek alapterülete 70,7 m2 térítésmentesen adja a Polgárőrség rendelkezésére az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999. (V. 6.) sz.
rendelet 2. §. a) bekezdése értelmében közcélból.
Az irodahelyiség üzemeltetése során felmerülő költségek (közüzemi díjak) fizetése a Polgárőrséget terhelik.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjen.

………………/2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat
a Polgárőrség részére történő irodahelyiség cseréről

„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u.
161. sz. alatti üresen álló 3. sz. helyiséget a 9/1999. (V. 6.) sz.
rendelet alapján közcélból 2010. július 01-től térítésmentesen bérbe
adja a Fegyverneki Polgárőrség részére.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére
történő irodahelyiség cseréjéhez nem járul hozzá.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. május 18.
/:Huber Ferenc:/
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére
A Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület kérelme.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
Képviselőtestülethez ,hogy a 2010. június 04-én tartandó Trianoni megemlékezésről szóló ünnepségét
támogatni szíveskedjen.
Egyesületünk 2008. évtől kezdődően évente rendezi a Trianoni Békeszerződés aláírásáról szóló
megemlékezést, mely a nagyközségben hagyománnyá vált. A megemlékezésre minden évben előadókat
hívtunk meg. Ebben az évben a Felvidékről érkeznek hozzánk vendégszínészek, akik ez év március 15-én
már bemutatkoztak községünk lakosságának színvonalas műsorukkal. Március 15-én is és a
megrendezésre kerülő megemlékezésre is szerény honoráriumot kértek, mely a hazai művészek
tiszteletdíjának a fele. A Trianoni megemlékezésnek a honoráriuma 80.000,- Ft, mely az utazási költséget
is magába foglalja.
Megemlékezés csak akkor lehet méltóságteljes, ha eljut a lakosság szívéhez és megérinti azt. Meg
kívánjuk szólítani a község lakosságát, mintegy 2.000 db meghívót fognak aktivistáink a lakossághoz
eljuttatni. Meg szeretnénk szólítani a fiatalságot, a 14 év feletti korosztályt, különös tekintettel arra, hogy
ebben az évben van a:
Trianoni Békeszerződés aláírásának 90. évfordulója
Mely előreláthatólag országosan is megrendezésre kerül.
A megemlékezés tervezett költsége 100.000,- Ft, melyből a művészek honoráriuma feletti részt az
egyesület szerény bevételéből finanszírozza. Egyesületünk tagsága a 2010. május 17-i közgyűlésén
határozatban döntött a megemlékezés megtartásáról.
Ehhez a megemlékezéshez próbálunk minden feltételt megteremteni és a Tisztelt Képviselőtestület
hozzájárulását 80.000,- Ft összegben.

Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem a fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

…………../2010. (V.27.). sz. önkormányzati határozati javaslat
Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek nyújtandó támogatásról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fegyvernek Életfa Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület által benyújtott kérelmének megfelelően hozzájárul a Trianoni Békeszerződés
aláírásának 90. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezéshez 80.000,- Ft összegben.

Fegyvernek, 2010. május 20.

Huber Ferenc
polgármester
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 27-i ülésére
a Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Rendőrs a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, mely szerint kérik,
hogy a Fegyvernek, Felszabadulás út 146. sz. alatti Rendőrőrs épülete riasztóval legyen ellátva.
A műszaki paraméterek helyszíni egyeztetését követően a behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszer
kiépítésére 2 ajánlat érkezett. Egyik ajánlat 183.125.- Ft, a másik 175.440.- Ft.
A biztonságtechnikai rendszer kiépítésére azért van szükség, hogy a szolgálati ügyiratok és egyéb
rendőrségi eszközök illetéktelenek elől védve legyenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

………………../ 2010. (V.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
a Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 175.440.-Ft
összegig a Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. május 18.
Huber Ferenc
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 27-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d.
sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti bérlemények közül a volt Tejcsarnok épülete 2006.
szeptember 20. óta, a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett postafiók pedig 2007. március 14. óta nem üzemel. A
Móricz Zsigmond út 1/c., d. számú bérleményeket Varga János, a Simai Kft. üzemeltetője 2009. november 18-án
adta vissza, melyekben vállalkozást – a gazdaságosság hiánya miatt – egyáltalán nem folytatott. A bérlemények
ezáltal visszakerültek az önkormányzathoz. A megüresedett bérlemények többször meg lettek hirdetve,
bérbeadásuk ennek ellenére nem sikerült.
A jelenleg is üresen álló, Móricz Zs. út 1/c., d. számú bérleményekre, melyek egyenként 39 m2 – 39 m2
területűek, a „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok,
Ady E. u. 5.) jelezte, hogy szeretné bérbe venni megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására.
Kedvezőtlen anyagi körülményeik miatt csak a rezsi költség fizetését tudják vállalni.
Fentiek miatt javaslom a bérlemény 2010. július 01-től 1 éves időtartamra történő bérbeadását, mert az
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete közérdekből
dönt a bérbeadásról.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.
…………………………./2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja
alapján:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d, sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe
adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke –
Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére 2010. július 1-től 2011. június
30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út
1/c., d., sz. alatti helyiségeket nem adja bérbe„Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok,
Ady E. u. 5.) részére.
Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület

Fegyvernek, 2010. május 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. Május 27-i ülésére az önkormányzat
2010. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésén az 5/2010.(II.26.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 2.106.677 eFt
főösszeggel. Ez idáig a költségvetést egy alkalommal, a 8/2010.(III.31.) szárú rendeletével
módosította a Képviselő-testület, mely módosítás során a költségvetés főösszege 153.425 eFt-tal
csökkent 1.953.252 eFt-ra.
A jelenlegi 2. számú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 88.368 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása elsősorban a 316/2009.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett
kereset kiegészítések és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi
juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), az esélyegyenlőséget szolgáló
intézkedések, az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok juttatásainak, kapcsolódó járulékok,
állami támogatásának beemelése, az országgyűlési képviselőválasztások állami bevételeinek és
teljesített kiadásainak előirányzatosítása, a tartalékok és pénzmaradvány rendezése, fejlesztési hitel
felvétele, módosítása, valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált
szükségessé.
A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.041.620 eFt-ra módosul.

Részletes indoklás: (intézmények szöveges indoklása)
I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A támogatásértékű, ezen belül az egyéb támogatás ért.
bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni
Munkaügyi Központ fogl. támogatása
- Fegyvernek telephely
A pénzforgalom nélküli, pénzmaradvány előirányzatát
javaslom növelni a 14/2010.(IV.29.) r. alapján
- Fegyvernek telephely
- Örményes telephely
- Kuncsorba telephely

+ 7.163 e Ft

-

381 e Ft

-

381 e Ft

+ 4.727 e Ft
+ 867 e Ft
+ 1.122 e Ft
+ 2.738 e Ft
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Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
a 2010. évi kereset kiegészítés miatt bér és járulékok
- Fegyvernek telephely
- Örményes telephely
- Kuncsorba telephely

+ 2.817 e Ft
+ 1.837 e Ft
+ 482 e Ft
+ 498 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

+ 7.163 e Ft

A személyi juttatások, ezen belül a bér előirányzatát javaslom
növelni a 2010. évi kereset-kiegészítés miatt
- Fegyvernek telephely
+ 1.446 e Ft
- Örményes telephely
+ 380 e Ft
- Kuncsorba telephely
+ 392 e Ft

+ 2.218 e Ft

A járulékok előirányzatát javaslom növelni
- Fegyvernek telephely
- Örményes telephely
- Kuncsorba telephely

+ 599 e Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
a 14/2010.(IV.29.) r. alapján pénzmaradvány
- Fegyvernek telephely
Szabad pénzmaradvány visszafizetés
Szállítói számla kiegyenlítése
Telephely összesen:

+ 391 e Ft
+ 102 e Ft
+ 106 e Ft

+ 4.346 e Ft
+ 480 e Ft
+
6 e Ft
+ 486 e Ft

- Örményes telephely
Szabad pénzmaradvány visszafizetés
SZJA, járulék befizetés
Telephely összesen:

+ 1.062 e Ft
+ 60 e Ft
+ 1.122 e Ft

- Kuncsorba telephely
Szabad pénzmaradvány visszafizetés

+ 2.738 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:
Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés
Fegyvernek::
- Vállalkozóktól átvett pénzeszköz – Németországi továbbképzésre
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg
Örményes:
- Szülői Munkaközösség által- rendezvényeiből- befizetett összeg
Előző évi pénzmaradvány
Fegyvernek: óvodák
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványa
Fegyvernek: bölcsöde
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványa

14.943 e Ft
437 e Ft
130 e Ft.
159 e Ft.
148 e Ft.
4.469 e Ft
2.065 e Ft.
32 e Ft.
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Örményes:
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványa
Kuncsorba:
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványa
Intézményfinanszirozás

:

Fegyvernek: Óvodák
Intézmény finanszirozás nő
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
- Önkormányzati kiegészítés II. nő
5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér és járulék,
óvodai fejlesztő program támogatására
Fegyvernek: Bölcsöde
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
Örményes:
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
Kuncsorba:
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
- Önkormányzati kiegészítés II. nő
5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér és járulék,
óvodai fejlesztő program támogatására
A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportositani.

2.246 e Ft.
126 e Ft.
10.037 e Ft

4.903 e Ft.

3.716 e Ft.
374 e Ft.
553 e Ft.
389 e Ft.

102 e Ft.
14.943 e Ft

A személyi juttatások :
7.190 e Ft
A bért javaslom növelni
Fegyvernek:: óvodák
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
546 e Ft.
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
3.861 e Ft.
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér
1.495 e Ft.
Fegyvernek: Bölcsöde
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
294 e Ft.
Örményes :
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
42 e Ft.
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
435 e Ft
Kuncsorba:
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
60 e Ft.
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
306 e Ft.
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér
41 e Ft.
Egyéb személyi jellegű kiadások
Fegyvernek:: óvodák
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
Járulékok:

110 e Ft.
1.944 e Ft
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A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvodák
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt járulék
Fegyvernek: Bölcsöde
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
Örményes :
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
Kuncsorba:
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- 316/2009.(I.29.) sz. Korm.rend.alapán eseti kereset kiegészítésre(2x49 e Ft.)
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt járulék
Dologi kiadások:
Fegyvernek óvodák
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- Vállalkozóktól átvett pénzeszköz – Németországi továbbképzésre
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg
Rendezvények, eszközök beszerzésére stb.
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint óvodai fejlesztő program támogatására
Fegyvernek: Bölcsöde
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
Örményes :
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- Szülői Munkaközösség által- rendezvényeiből- befizetett összeg
Rendezvények, eszközök beszerzésére stb.
Kuncsorba:
…/2010(IV29.) sz. önkorm. rend. alapján 2009. évi pénzmaradványból
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint óvodai fejlesztő program támogatására

175 e Ft.
1.042 e Ft.
403 e Ft.
80 e Ft.
13 e Ft.
118 e Ft.
19 e Ft.
83 e Ft.
11 e Ft.
5.809 e Ft
1.234 e Ft.
130 e Ft.
159 e Ft.
1.818 e Ft.
32 e Ft.
2.191 e Ft.
148 e Ft.
47 e Ft.
50 e Ft.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
TSZ-US-2009/2010-00188 pályázat:
TSZ-US-2008/2009-00025 pályázat:
TSZ-US-2008/2009-00215 pályázat:
TSZ-UK-2009/2010-00924 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00197 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00920 pályázat:
Móra:

36.225 e Ft.
1.680 e Ft.
828 e Ft.
112 e Ft.
32 e Ft.
180 e Ft.
90 e Ft.
175 e Ft.
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TSZ-UK-2009/2010-00924 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00197 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00920 pályázat:
A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése:
Orczy:
Könyvtárfejlesztési pályázat:
(Közoktatási Közalapítvány)
Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom:
Orczy:
HHH pályázat összege
HHH pályázat 2009. évi maradványának visszafizetése:
(pénzmaradványból)
Eseti kereset kieg. forrása. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Szakiskola:
HHH pályázat összege:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
EPSZ:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Móra:
HHH pályázat összege
HHH pályázat 2009. évi maradványának visszafizetése:
(pénzmaradványból)
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Szalai:
HHH pályázat összege
HHH pályázat 2009. évi maradványának visszafizetése:
(pénzmaradványból)
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Kuncsorba:
HHH pályázat összege
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Az előző évi pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A 2009. évi szabad maradvány összege:
A 2009. évi kötött maradvány összege:
Móra:
A 2009. évi kötött maradvány összege:
Móra:
A 2009. évi kötött maradvány összege:
Szalai:
A 2009. évi szabad maradvány összege:
A 2009. évi kötött maradvány összege:
Kuncsorba:
A 2009. évi kötött maradvány összege:

43 e Ft.
80 e Ft.
140 e Ft.
56 e Ft.
56 e Ft.
29.604 e Ft.
7.606 e Ft.
-85 e Ft.
4.325 e Ft.
1.182 e Ft.
1.649 e Ft.
622 e Ft.
7.100 e Ft.
-26 e Ft.
4.465 e Ft.
788 e Ft.
-6 e Ft.
1.431 e Ft.
242 e Ft.
311 e Ft.
4.885 e Ft.
204 e Ft.
1.286 e Ft.
774 e Ft.
799 e Ft.
1.064 e Ft.
726 e Ft.
32 e Ft.
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A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
HHH pótlék előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
A jutalom előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(igazgató jutalmazása, pénzmaradványból)
A túlóra előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
Prémium előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
HHH pótlék pályázatból:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Szakiskola:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
EPSZ:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Móra:
HHH pótlék előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
A túlóra előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
Prémium előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
HHH pótlék pályázatból:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Szalai:
HHH pótlék előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
A túlóra előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
Prémium előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
HHH pótlék pályázatból:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Kuncsorba:
HHH pótlék előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
Prémium előir. növelése (2009. decemberi kifizetés):
(pénzmaradványból)
HHH pótlék pályázatból:
Eseti kereset kieg. növ. (3166/2009. (XII.28.) Korm. rend.)
Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:

36.225 e Ft.
1 8.542 e Ft.
526 e Ft.
150 e Ft.
46 e Ft.
200 e Ft.
3.425 e Ft.
3.406 e Ft.
1.298 e Ft.
490 e Ft.
526 e Ft.
23 e Ft.
40 e Ft.
3.009 e Ft.
3.515 e Ft.
46 e Ft.
16 e Ft.
40 e Ft.
287 e Ft.
1.127 e Ft.
5 e Ft.
20 e Ft.
102 e Ft.
245 e Ft.
1.204 e Ft.
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A mentori ösztöndíjak növelése (több pályázat)
Móra:
A mentori ösztöndíjak növelése (több pályázat)
A járulékok előirányzatát javaslom növel0ni:
Orczy:
HHH pótlék járuléka:
(pénzmaradványból)
A jutalom járuléka
(pénzmaradványból)
A túlóra járuléka
(pénzmaradványból)
A prémium járuléka
(pénzmaradványból)
HHH pótlék járuléka:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
Szakiskola:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
EPSZ:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
Móra:
HHH pótlék járuléka:
(pénzmaradványból)
A túlóra járuléka
(pénzmaradványból)
A prémium járuléka
(pénzmaradványból)
HHH pótlék járuléka:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
Szalai:
HHH pótlék járuléka:
(pénzmaradványból)
A túlóra járuléka
(pénzmaradványból)
A prémium járuléka
(pénzmaradványból)
HHH pótlék járuléka:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
Kuncsorba:
HHH pótlék járuléka:
(pénzmaradványból)
A prémium járuléka
(pénzmaradványból)
HHH pótlék járuléka:
Eseti kereset-kiegészítés járuléka:
A dologi kiadásokat javaslom növelni:

959 e Ft.
245 e Ft.
5.065 e Ft.
164 e Ft.
48 e Ft.
13 e Ft.
54 e Ft.
925 e Ft.
919 e Ft.
351 e Ft.
132 e Ft.
167 e Ft.
6 e Ft.
11 e Ft.
813 e Ft.
950 e Ft.
14 e Ft.
5 e Ft.
11 e Ft.
77 e Ft.
304 e Ft.
2 e Ft.
5 e Ft.
28 e Ft.
66 e Ft.
10.333 e Ft.
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Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Orczy:
Szabad maradvány visszafizetése:
204 e Ft.
(pénzmaradványból)
HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
3.256 e Ft.
Egyéb dologi kiadások (ÁFA-val):
28 e Ft.
(Útravaló pályázatok dologi kiadásai)
Könyvtári könyvek vásárlása (ÁFA-val)
56 e Ft.
(Közoktatási Közalapítvány pályázata)
Szakiskola:
Szakiskolai oktatási anyag (ÁFA-val):
141 e Ft.
(szállítói kötelezettség, pénzmaradványból)
HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
1.182 e Ft.
Móra:
HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
3.278 e Ft.
Szalai:
Iskolabusz kiadása (ÁFA-val):
115 e Ft.
(szállítói kötelezettség, pénzmaradványból)
Tüzelési pellet (ÁFA-val):
473 e Ft.
(szállítói kötelezettség, pénzmaradványból)
Szabad maradvány visszafizetése:
1.064 e Ft.
(pénzmaradványból)
HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
424 e Ft.
Kuncsorba:
HHH pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
112 e Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A tanulói ösztöndíjak növelése (több pályázat)
Móra:
A tanulói ösztöndíjak növelése (több pályázat)

448 e Ft.
430 e Ft.
18 e Ft.

A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:
Orczy:
Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val):
(szakképzési kötött maradványból)

633 e Ft.
633 e Ft.

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni:

0 e Ft.

Orczy:
Növekedés a szabad maradvány összegével:

204 e Ft.

Növekedés a kötött maradvány összegével:

2.060 e Ft.

Csökkentés a szabad maradvány visszafizetése miatt:
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.

-204 e Ft.
-2.060 e Ft.

Móra:
Növekedés a kötött maradvány összegével:

799 e Ft.

Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.

-799 e Ft.
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Szalai:
Növekedés a szabad maradvány összegével:

1.064 e Ft.

Növekedés a kötött maradvány összegével:

726 e Ft.

Csökkentés a szabad maradvány visszafizetése miatt:

-1.064 e Ft.

Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.

-726 e Ft.

Orczy:
Növekedés a kötött maradvány összegével:

32 e Ft.

Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.

-32 e Ft.

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

1.641 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni
-Pályázati támogatás
A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni
A 14/2010. (IV.29. ) önk. rendelet alapján
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
- a 2010 évi kereset-kiegészítés fedezete bér és járulék

500 e Ft
311 e Ft
830 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint
Ft

1.641 e

A személyi juttatásokat ezen belül a bért javaslom növelni
- 2010 évi kereset - kiegészítés
A járulékok előirányzatát javaslom növelni
A járulékköteles jövedelmek vonzataként
A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
- Pénzmaradvány felhasználása 14/2010.(IV.29.) r. alapján
- Pályázati támogatás felhasználása

653 e Ft
177 e Ft
311 e Ft
500 e Ft

811 e Ft

V.POLGÁRMESTERI HIVATAL
I.
1.

2.

II/1.

Zöldterület kezelés – mezőőri szolgálat
813000-11
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás a 3166/2009(XII.28.) sz. Korm.
rend. alapján
Járulékok
-NYBJ-24%
-TEGBJ- 1,5%
-PEGBJ-0,5%
-MEPJ-1%
Önk.-jogalkotás -FEGYVERNEK

+392

+94
+6
+2
+4

+392

+392

+106

+498
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1.

2.

3.

II/2.
1.

2.

III/1.
1.

1.

841112-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ-24%
-TEGBJ- 1,5%
-PEGBJ-0,5%
-MEPJ-1%
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-1 db számítógép vásárlása polgármesteri
keretből
Önk.-jogalkotás-ÖRMÉNYES
841112-2
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ -24%
-TEGBJ-1,5%
-PEGBJ-0,5%
-MEPJ-1%
Önk.-Igazgatás-FEGYVERNEK
8411261-1
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú támért. bevételek
-Egészségbiztosítási Alapból foly.
-költségvetési szervnél foglalkoztatottak
kereset kiegészítése(I-II. ütem 463 eFt+570
eFt)
-költségvetési szervtől pénzmaradvány
visszafizetés
-Csorba
–Mikro
Térségi
Szociális
Alapszolgáltatási Kp.
-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
EPSZ
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-köztisztviselők keresetkiegészítése 100%os állami támogatás
-részmunkaidős
köztisztviselők
keresetkiegészítése
100%-os
állami

+98

+98

+98

+180

+98

+180

+98

+124

+26

+24
+1
+0
+1

+1.033
+1.033

+304

+26

+24
+1
+0
+1
+180

+98

+8.969

+8.969

+8.969

+7.936
+4.280
+2.387
+1.269

+816
+138

+1.437

+1.437

+4.701
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2.

3.

3.

4.

5.

támogatás
-közalkalmazottak
keresetkiegészítése
100%-os állami támogatás
-részmunkaidős
közalkalmazottak
keresetkiegészítése
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Dologi kiadások
=Egyéb dologi kiadások
-Integrált közszolgálati szoftvercsomag
egyszeri díja(138 eFt+34 eFt ÁFA)
-Integrált közszolgálati szovtvercsomag
átalánydíj
növekedés(
6
hó*3.000
Ft+ÁFA)18 eFt+5 eFt)
-tervezett választási költségek átvezetése
szakfeladatra
Felhalmozási célú kiadások
=pü befektetés kiadásai
-60/2010.(III.25.) sz. határozata alapján a
pénzbeli betét hozzájárulás
=Felújítás
-Tetőszigetelési
munkák
elvégzése
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon,
átvezetés Éttermi mozgó vendéglátás
5610001 szakfeladatra
Támogatás értékű kiadások
=Működési c. támért. kiadás
-állami pénzalapnak (1 fő részére baleseti
járadék megtérítése)
-Önkormányzatoknak
-pénzmaradvány visszafizetés
1.KUNCSORBA KÖZSÉGNEK
-CSMTSzAKP.
2.ÖRMÉNYES KÖZSÉGNEK
-CSMTSzAKP.
-TNOÓ
-ORCZY
-KÖRJEGZŐSÉG
-SZOCPOL elszámolás korrekció (TVNOÓ)
Tartalék
=Működési tartalék
-Polgármesteri keret
*ifjúsági katasztrófa verseny támogatása
*4 fő részére temetési kölcsön nyújtása
*1 db számítógép konfiguráció vásárlása PH
részére
-Előző évek negatív pénzmaradványát
csökkentő tartalék

+294
+189
+388

+345
+22
+7
+14
+172

-205

-205

+23
-400

+10
-3.383

+81

+10

-3.373

-3.383

+81

+6.659

+6.578
+2.738
+2.738
+3.840
+1.062
+2.073
+1.064
+178
-537

-25
-494
-180

-3.202
-699

-2.843

-1.065
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6.

III/2.
1.

2.

IV/1.
1.

2.

-2009. évi szennyvízhálózat lakossági
befizetései
-Környezetvédelmi
alap
2009.
évi
maradványa
-Vízmű fejlesztési tartalék 2009. évi
maradványa
-Lakásépítési alap 2009. évi maradványa
-Lakásértékesítési
alap
2009.
évi
maradványa
-Közoktatási
informatikai
fejlesztési
feladatok 2009. évi maradványa
-Környezetvédelmi alap
-Környezetvédelmi
alap
2009.
évi
maradványa
=Felhalmozási tartalék
-Szennyvízhálózat lakosságibef.
-2009. évi szennyvízhálózat lakossági
befizetései
-Lakásépítési alap
-Lakásépítési alap 2009. évi maradványa
-Lakásértékesítési alap
-Lakásértékesítési
alap
2009.
évi
maradványa
-Közoktatási
informatikai
fejlesztési
feladatok
-Közoktatási
informatikai
fejlesztési
feladatok 2009. évi maradványa
Adott kölcsönök
=Működési célú kölcsönök nyújtása
-temetési kölcsön polgármesteri keretből 4
fő részére
Önk.-Igazgatás-ÖRMÉNYES
8411261-2
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ-24%
-TEGBJ- 1,5%
-PEGBJ-0,5%
-MEPJ-1%
Pénzügyi Igazgatás-Fegyvernek
8411291-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ

-1.201
-340
-366
-255
-43
-638
+340
+1.201
+1.201

+340
+2.137

+255
+255
+43
+43
+638
+638

+494

+294

+494

+294

+165

+294

+373

+79

+71
+4
+1
+3

+686

+494

+686

+686

+185

+871
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IV/2.
1.

2.

V/1.
1.

2.

V/2.
1.

2.

VI.
1.

-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Pénzügyi Igazgatás-ÖRMÉNYES
8411291-2
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Adó-ill.beszedése -Fegyvernek
8411331-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Adó-ill.beszedése -ÖRMÉNYES
8411331-2
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-keresetkiegészítés
100%-os
állami
támogatás
Járulékok
-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Önk. Elszámolásai
841901-9
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Támogatások
=Önk. költségvetési támogatása
-Központosított ei.
*lakossági közműfejlesztés támogatása
*esélyegyenlőséget szolg. intézkedések
támogatása
*integrációs
rendszerben
résztvevő
pedagógusok támogatása
*kereset kiegészítés I-II. ütem (17.366
eFt+17.243 eFt)

+10
+3
+7

+98

+98

+196

+196

+249

+53

+47
+3
+1
+2

+98

+124

+26

+24
+1
+0
+1

+196

+98

+98

+98

+124

+26

+24
+1
+0
+1

+55.360

+15
+10.119
+10.617
+34.609

+55.360

+55.360
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VII.

1.

VI.
1.

VII.
1.

2.

Önk.
elszámolásai
költségvetési
szerveikkel
841907-9
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Intézményfinanszírozás
I.Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. KP.
*kereset kiegészítés fedezete(bér+járulék)
II. Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde
*kereset kiegészítés fedezete(bér+járulék)
*HHH pályázati összeg (5/2010.(XII.23.) sz.
OKM rendelet alapján
III. Orczy Iskola
*kereset kiegészítés fedezete(bér+járulék)
*HHH pályázati összeg (5/2010.(XII.23.) sz.
OKM rendelet alapján
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
*kereset kiegészítés fedezete(bér+járulék)
Finanszírozási műveletek
841906-9
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Nő
Hitelek
=Fejlesztési célú hitel felvétele
-Közcélú foglalkoztatást segítő
eszköz
beszerzéséhez kapcsolódó hitel összeg
csökken 3.191 eFt-ról 2.878 eFt
-76/2010.(IV.29.) számú önkormányzati
határozat alapján fejlesztési célú hitel
felvétele a Felszabadulás út 147. szám alatti
ingatlan megvásárlásához
-a 79/2010.(IV.29. ) számú önk. határozat
alapján
fejlesztési
hitel
felvétele
önkormányzati tulajdonú ingatlanok on
végzett tetőszigetelési munkákhoz
-a 80/2010.(IV.29.) számú önk. határozat
alapján a tetőszigetelési munkákhoz
hitelfelvétel visszavonása, módosítás miatt
-a 81/2010.(IV.29.) számú önk. hat. alapján
az Annaházi Idősek Klubbjának felújításához
hitelfelvétel csökken 1.335 eFt-ról 1.095
eFt-ra
-a 71/2010.(IV.29.) sz. határozattal
módosított
233/2009.(XI.26.)
számú
határozat alapján a hitelfelvétel összege
csökken 7.315 eFt-ról 6.023 eFt-ra
Hús és húsáru kiskereskedelem
4722001
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT Nő
Személyi juttatások
=Bér
-kereset kegészítés 1 fő részére-100%-os
állami támogatásból
Járulékok

+2.817
+6.219
+3.818
+12.803
+16.801
+830

-313

+2.817

+43.288

+43.288

+10.037

+29.604

+830

+3.644

+3.644

+3.644

+1.900

+8.205

-4.616
-240

-1.292

+98

+98

+98

+26

+124
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-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
VIII/1. Országgy. képviselő vál. kapcs. tev.FEGYVERNEK
841114-1
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
1.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú támértékű bevételek
-Központi kv. szervtől kapott támértékű
bev.
Országgyűlési képv. választás I-II. forduló
támogatása
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
1.
Személyi juttatások
=Bér
-jutalom(jegyzőkönyvvezetők, segítők
=Egyéb
-megbízási
díjak
a
választásban
résztvevőknek(kézbesítők, SZSZB tagok, HVI
tag)
-SZSZB póttagoktiszt. díja
2.
Járulékok
-NYBJ -24%
-TEGBJ-1,5%
-PEGBJ-0,5%
-MEPJ-1%
3.
Dologi kiadások
-választói névjegyzék beszerzése
-szappan, WC papír
-irodaszer
-élelmiszer
beszerzés(kávé,
mokka,
citromlé, üdítő, ásványvíz)
-választás napi élelmezés
-üzemanyag költség futott km alapján
-telefon, fax becslés alapján
-levelezés posta ktg
-áramdíj
-átlagbér megtérítés
-munkáltató által fizetett SZJA az étkeztetés
után (221.600,-Ft*54%)
VIII/2. Országgy. képviselő vál. kapcs. tev.ÖRMÉNYES
841114-2
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
1.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú támértékű bevételek
-Központi kv. szervtől kapott támértékű
bev.
Országgyűlési képv. választás I-II. forduló
támogatása

+24
+1
+0
+1

+2.176

+2.176

2.176

+2.176

+495
+781

+495

+1.321

+2.604

+826

+45

+501

+445
+28
+10
+18

+782

+83
+4
+30
+134
+222
+12
+24
+7
+8
+66
+192

+553
+531

+553

+553
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1.

2.

3.

IX.
1.

X.
1.

XI.
1.

-Önkormányzattól kapott támértékű bev.
*Örményes Község kiegészítése választási
feladatok ellátásához
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-jegyzőkönyv vezetők jutalma
=Egyéb
-választási értesítők kézbesítése, SZSZB
tagok tisztelet díja
-SZSZB póttagok tiszteletdíja
-SZSZB póttag tiszteletdíja
Járulékok
-NYBJ
-TEGBJ
-PEGBJ
-MEPJ
Dologi kiadás
-választói névjegyzék
-irodaszer
-kávé, mokka. ásványvíz
-választás napi élelmezés
-helység bérleti díj
-telefon fax
-levelezés, postaktg
-áramdíj becslés alapján
-munkáltató
által
fizetett
szja
a
természetbeni juttatás után
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
682001-11
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-a 75/2010.(IV.29.) számú önk. hat. alapján
a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan
megvásárlása
Egyéb Oktatást kiegészítő tevékenység
856099-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Támogatás értékű kiadás
=Működési c. támogatás értékű kiadások
-a 77/2010.(IV.29.) sz. önk. határozat
alapján
a TISZK működési ktg.
megelőlegezése
Éttermi mozgó vendéglátás
5610001
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Intézményi működési bevételek
= Működési bevétel
-Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA
visszatérülés

+22

+60
+197

+60

+107

+95
+6
+2
+4

+144

+14
+6
+9
+53
+20
+5
+1
+2
+34

+81

+982

+553

+242

+30
+15

+2.000

+302

+2.000

+81

+982

+2.000

+81

+982

+2.000

+81

+982
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1.

XII.

1.

XIII.

1.

XIV.
1.

XV.
2.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-a 78/2010.(IV.29.) számú határozat
alapján a Gyermekélelmezési Konyha
(Hunyady J. út 1.) tetőszigetelése
-a 78/2010.(IV.29.) számú határozat
alapján a Gyermekélelmezési Konyha
(Hunyady J. út 1.) tetőszigetelés műszaki
ellenőri költsége
-átvezetés igazgatási szakfeladatról Konyha
tető felújítás
Esélyegyenlőséget
célzó
komplex
tevékenységek, programok
890111-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-a 82/2010.(IV.29.) számú önk. határozat
alapján Fegyvernek Nagyközség Települési
Esélyegyenlőségi Tervének elkészítése
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység
támogatása
890506-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Véglegesen átadott pénzeszközök
=Felhalmozási célú pe. átadás
-a 84/2010.(IV.29.) számú önkormányzati
határozat
alapján
a
Református
Egyházközség
támogatása-templom
nyílászáró csere
-a 85/2010.(IV.29.) számú önkormányzati
határozat alapján a Katolikus us
Egyházközség támogatása-templom torony
sisak héjazat cseréje
Civil szervezetek működési támogatása
890301-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Véglegesen átadott pénzeszköz
=Működési c. pe. átadások
-A 35/2010.(II.25.) sz. kötelezettségvállalás
alapján a Fegyverneki
Polgárőrség
támogatása
-Ifjúsági katasztrófaverseny támogatása
polgármesteri keretből
Közterület rendjének fenntartása
8424211
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Támogatás értékű kiadások
=Működési c. támogatás értékű kiadások
-A 14/2010.(I.28.) sz. önkormányzati
határozat alapján a Fegyverneki Rendőrörs

+4.808

+8.291

+8.291

+8.291

+100

+3.383

+350

+300

+350

+600

+350

+600

+350

+600

+300

+300

+325

+325

+325

+25

+180

+180

+180

+180
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támogatása

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 2 396 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:
-A bérkiadások előirányzatát javaslom megemelni
a közalkalmazottak részére február és április hónapban kifizetett
kereset-kiegészítés összegével:
-Teljes munkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése:
-Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése:

+ 1 887 e Ft-tal
+ 1 887 e Ft-tal
+ 1 862 e Ft
+ 25 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni összesen
a kifizetett kereset-kiegészítés összegének járulékaival

+ 509 e Ft-tal

-A társadalombiztosítási járulék előirányzatát javaslom megemelni:
-Nyugdíjbiztosítási járulék összege:
+ 453 e Ft
-Természetbeni egészségbiztosítási járulék összege:
+ 28 e Ft
-Pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege:
+ 9 e Ft
-Munkaerőpiaci járulék összege:
+ 19 e Ft

+ 509 e Ft-tal

Szakfeladatok közötti átcsoportosítást javaslok a költségvetési tervezés pontosítása
érdekében:
5610001. Éttermi mozgó vendéglátás szakfeladat kiadásainak csökkentését javaslom
összesen:
- 1 361 e Ft-tal
-Az étkezési hozzájárulás összegét csökkenteni a munkahelyi étkeztetés szakfeladat
terhére
- 912 e Ft-tal
-Az étkezési hozzájárulást terhelő SZJA összegét csökkenteni a munkahelyi étkeztetés
szakfeladat terhére
- 228 e Ft-tal
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( internet-, program bérlet díja) összegét
csökkenteni a máshová nem sorolt pénzügyi, igazgatási tevékenység szakfeladat
terhére
- 177 e Ft-tal
-Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat terhelő ÁFA összegét csökkenteni
a máshová nem sorolt pénzügyi, igazgatási tevékenység szakfeladat terhére
- 44 e Ft-tal
5629171. Munkahelyi étkeztetés szakfeladat kiadásainak megemelését javaslom
összesen:
+ 1 140 e Ft-tal
-Az étkezési hozzájárulás összegével javaslom megemelni
-Az étkezési hozzájárulást terhelő SZJA összegével javaslom megemelni

+ 912 e Ft-tal
+ 228 e Ft-tal

8414091. Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél szakfeladat kiadásainak megemelését javaslom összesen:

+ 221 e Ft-tal
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-Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( internet-, program bérlet díja) összegével
javaslom megemelni
+ 177 e Ft-tal
-Az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat terhelő ÁFA összegével javaslom
megemelni
+ 44 e Ft-tal

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
1.

2.
3.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ
Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak
kereset
kiegészítése
100%
állami
támogatásból
Járulékok
Tartalékok
=Felhalmozási tartalék
-Vízmű
2009.
évi
tartalék
maradványa

+5.408
+4.002
+4.002

+366
+366

+4.002

+1.040
+366

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatás
= Bér
Kereset kiegészítés
II. Járulékok
Kereset kiegészítés járuléka

+ 1.099 eFt
+ 865

+ 234

+ 865

+ 234

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA
(2-3. számú melléklet)
Az eredeti költségvetésben 94.533 eFt felújítási, 230.065 eFt beruházási , mindösszesen 324.598 eFt
feladat szerepelt. Az eredeti előirányzat a költségvetés előző módosítása során nem változott.
Az előterjesztésben szereplő módosítási javaslatok elfogadása esetén a felújítási kiadások 3.383 eFttal csökkennek(csak technikai változás, átcsoportosítás beruházásra).
A beruházási feladatok 11.454 eFt-tal növekednek a kötelezettségvállalásokból eredően.
Az Önkormányzat intézményei közül csak az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat jelezte módosítási igényét. 633 eFt kötött felhasználású szakképzési
A Polgármesteri Hivatalnál módosítási javaslatként szerepelnek az alábbi tételek:
Felújítások
A Gyermekélelmezési Konyha tetőszigetelésének átvezetése a mozgó vendéglátás szakfeladatra.
(-3.383 eFt)
Beruházások
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-Jogalkotás szakfeladaton 1 db számítógép beszerzés történt, melynek forrása a polgármesteri keret
volt (180eFt)
-Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés szakfeladaton szerepel a 75/2010.(IV.29.) sz. önkormányzati
határozat alapján a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárlás
-Az éttermi mozgó vendéglátás szakfeladatra került átvezetésre a Gyermekélelmezési Konyha tető
szigetelése(3.383 eFt), valamint a 78/2010.(IV.29.) számú kötelezettségvállalás alapján a Hunyady J.
út 1. tetőszigetelése(4.908 eFt)
-Az Esélyegyenlőséget elősegítő komplex tevékenységek és programok szakfeladatra került
beemelésre a Képviselőtestület 82/2010.(IV.29.) számú döntése alapján Fegyvernek Nagyközség
esélyegyenlőségi tervére jóváhagyott összeg.(350 eFt
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg
és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek, 2010. május 16.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2010.(......) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) 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 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakra Fegyvernek Önkormányzat
2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

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

a.) bevétel főösszegét
- működési célú bevétel
- fejlesztési célú bevétel
finanszírozási
célú
bevételeit
= működési célú bevétel
= fejlesztési célú bevétel
b.) kiadás főösszegét
- működési célú kiadás

eFt-ról
1.953.252
1.597.369
291.360
64.523

eFt-ra
2.041.620
1.680.478
292.975
68.167

0
64.523
1.953.252
1.595.957

0
68.167
2.041.620
1.673.141
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- fejlesztési célú kiadás
finanszírozási
célú
kiadásait
=működési célú kiadás
=fejlesztési célú kiadás

332.570
24.725

343.754
24.725

0
24.725

0
24.725

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sz. mellékletei szerint.
2. §.

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

- Működési bevételek
= intézményi működési bevétel
= önk.sajátos működési bevétel
- költségvetési támogatások
- felhalmozási és tőke jellegű
bevétel
- támogatás értékű bevétel
- véglegesen átvett pénzeszköz
- működési célú hitel
- fejlesztési célú hitel
- működési célú pénzmaradvány
-fejlesztési c. pénzmaradvány
- kölcsönök visszatérülése
3.§.

eFt-ra
797.499
456.845
340.654
702.859
10.591

419.117
9.943
0
64.523
5.062

432.614
10.436
0
68.167
13.759
633
5.062

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

Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás ÁH-on
kívülre
Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Támogatás értékű kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Felújítások kiadásai
Működési célú tartalék
Fejlesztési célú tartalék
Adott kölcsönök
Működési hitelek kiadásai
Fejlesztési hitelek kiadásai
4.§.

eFt-ról
796.517
455.863
340.654
647.499
10.591

eFt-ról
619.063
160.981

eFt-ra
660.742
172.098

619.975
5.850

641.995
6.775

179.603
1.567
1.047
230.065
94.533
11.805
1.338
2.700
0
24.725

179.603
2.015
7.967
241.519
91.150
5.986
3.841
3.194
0
24.725

A rendelet 1 §.(3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
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„ a) A költségvetési működési többlet összege: 3.345 e Ft, melyet az előző évek
negatív pénzmaradványának csökkentésére a működési tartalékok között kell
szerepeltetni.
b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 68.167 eFt, melyet hosszú lejáratú
fejlesztési hitel felvétellel kell finanszírozni.”
5. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint
módosul:
A költségvetési tartalék

9.827 eFt , melyből



Működési tartalék : 5.986 eFt
= polgármesteri keret 1.301 eFt.
= Előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tartalék 3.345 eFt
= Környezetvédelmi alap 340 eFt



Fejlesztési tartalék : 3.841 eFt
= vízmű fejlesztési tartalék 1.204 eFt
=Szennyvízháklózat lakossági befizetések 1.201 eFt
=Lakásépítési alap 255 eFt
=Lakásvásárlási alap 43 eFt
= Közoktatási infrastruktúra fejlesztése 638 eFt

6.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. május 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes
Miklósi Jánosné

(: Buzás Istvánné :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2010. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

módosítások

5/2010.
(II.26.)

8/2010.
(III.31.)

../2010.
(V.27.)

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

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

94 533

94 533

91 150

0

0

0

94 533

94 533

91 150

94 533
94 533

94 533
94 533

91 150
91 150

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0
94 533

0
94 533

0
91 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 819

21 819

21 819

5 889
66 825
94 533
94 533

5 889
66 825
94 533
94 533

2 506
66 825
91 150
91 150

0
94 533

0
94 533

0
91 150

Részbenönálló intézmények
Intézményi felújítás összesen
V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek
Szakfeladat összesen:
Részbenönálló intézmények

Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen:
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek-Örményes Körj. összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
01.ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek
1.) Annaházi idősek klubbja felújítása és komplex
akadálymentesítése
2.) Tetőszigetelési munkák elvégzése önk.tulajdonú épületeken
213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.)
3.) Művelődési Ház felújítása és játszótér építése
Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen
Szakfeladatok összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
B;Vízmű
C;Orvosi rendelő
Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2013.05.12 13:43
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2010. évi költségvetési rendeletének
3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.
5/2010.
(II.26.)

módosítások
8/2010.
(III.31.)

../2010.
(V.27.)

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

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

633

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

230 065

230 065

240 886

0

0

0

230 065

230 065

241 519

212 076
8 178
9 811
0
0
0
0
230 065

212 076
8 178
9 811
0
0
0
0
230 065

212 076
8 178
9 811
180
2 000
8 291
350
240 886

Részbenönálló intézmények

0

0

0

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0
230 065

0
230 065

0
241 519

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

633
633

0

0

0

1 275
11 378
48 956
51 479
16000
67065
15923
212 076

1 275
11 378
48 956
51 479
16000
67065
15923
212 076

1 275
11 378
48 956
51 479
16000
67065
15923
212 076

Részbenönálló intézmények
Intézményi beruházás összesen
V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek
02.Út autópálya építés
03.Közcélú foglalkoztatás
04.Önk.jogalkotás-Fegyvernek
05.Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
06. Éttermi mozgó vendéglátás
07. Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg.
Szakfeladat összesen:

Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen:
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
1.) Nem meeghatározott eszközök szakképzési kötött
maradványból
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művel. Ház és Könyvtár összesen
V. Polgármesteri Hivatal
01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek
1.) Rendezési terv módosítás 221/2009.(XI.26.)
2.)Település kp. Rehabilitáció I.
3.)Település kp. Rehabilitáció II.
4.) Szennyvízhálózat kiépítése
5.) Hidroglóbusz fej cseréje
6.)Orvosi rendelő rekonstrukciója
7.) Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése
Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen

3. melléklet
2013.05.12 13:43
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adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok
02.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE
1.)Zalka M. út építése
Út autópálya építés összesen
03.KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
1.) Eszközbeszerzés
Közcélú foglalkoztatás összesen
04.ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK
1.) 1 db számítógép beszerzése polgármesteri keretből
Önkorm. jogalkotás összesen
05. LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁS ÜZEMELTETÉS
1.) A 75/2010.(iv.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147.
szám alatti ingatlan vásárlása
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés összesen
06.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS
1.) a Gyermekélelmezési Konyha tető szigetelése a
78/2010.(IV.29.) sz. önk.hat. Alapján
Éttermi mozgó vendéglátás összesen
07.ESÉLYEGYENL.CÉLZÓ KOMPLEX TEV.PRG .
1.) A 82/2010(IV.29.)sz.önk.hat. Alapján Fegyvernek Nagyközség
esélyegyenlőségi tervének elkészítése
Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg. összesen
Szakfeladatok összesen
Részbenönálló intézmények
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
Orvosi rendelő összesen
Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen

eredeti ei.
5/2010.
(II.26.)

módosítások
8/2010.
(III.31.)

../2010.
(V.27.)

8 178
8 178

8 178
8 178

8 178
8 178

9 811
9 811

9 811
9 811

9 811
9 811

0
0

0
0

180
180

0
0

0
0

2 000
2 000

0
0

0
0

8291
8 291

0
0
230 065

0
0
230 065

350
350
240 886

0

0

0

0

0

0

0
0
230 065

0
0
230 065

0
0
241 519

3. melléklet
2013.05.12 13:43
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Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
2009. május 28-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem
határozott meg.
I.

Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület
megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi követelményeket az
átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést terjesztem elő:
II.

A törvény végrehajtása

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
Korcsoport

Férfi

Nő

Összesen

0-2

121

120

241

3-5

135

115

250

6-13

359

304

663

14-17

193

164

357

0-17 összesen

808

703

1511

18-54

1872

1759

3631

55-100

879

1074

1953

18-100 összesen

2751

2833

5584

Mindösszesen

3520

3628

7095

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra (
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július, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv ellátás,
különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vételére).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, bárki kérelmet nyújthat be és a feltételek
fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság.
Jelenleg 918 fő részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 451 családot érint.
A kedvezmény 5 gyermek esetében szűnt meg, 2 gyermek állandó lakóhelye megváltozott és
3 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint nem folytatott
tanulmányokat.
2009. évben kétszer került sor – júliusban és novemberben- az egyszeri támogatás
kifizetésére, amelynek összege gyermekenként 5.800.-Ft volt, a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás pótlék összege: 8.400.-Ft.
Júliusban 810 gyermek volt jogosult a támogatásra, összege összesen: 4.698.000-Ft.volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 5 fő kapta, összege: 42.000.-Ft.
Novemberben 889 gyermek volt jogosult és az összege összesen: 5.156.200.-Ft volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékára 4 fő jogosult, összege: 33.600.- Ft.
Elutasításra 15 család esetében került sor, mely 24 gyermeket érintett. Az elutasítás oka
többségében az egy főre jutó jövedelem, vagy vagyoni érték meghaladja a törvényben
meghatározott összeget.
A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított.
Óvodai felvehető gyermek létszám 270 fő, elhelyezésben 274 részesül, bölcsödei felvehető
gyermeklétszám: 12 fő, elhelyezésben 14 fő. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
138 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola ( tagintézmény) 87 fő napközis ellátását
biztosítja.
A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a következők alapján lehetséges:
- a bölcsődés, óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100% -át
kell biztosítani
- a felső tagozatos, illetve középfokon továbbtanulók esetében, ha a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor a térítési díj 50%-át kell biztosítani
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell
kedvezményként biztosítani.

Intézmény neve Étkezők száma

100%
kedvezmény
189 fő

50%
kedvezmény
20 fő

0%
kedvezmény
65 fő

Orczy Anna Ált. 245 fő
Isk. és Szakisk.

196 fő

22 fő

27 fő

Móra
Ferenc 240 fő
Ált. Isk.

208 fő

12 fő

20 fő

Napközi
Otthonos Óvoda

274 fő
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2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául
rendelt hozzátartozó jogosult, aki adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik tartásra köteles,
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban,
vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozó, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául
rendelt. A támogatás összege – gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22%-a, 2009. évben 6270.-Ft/hó. A kiegészítő támogatásra való jogosultság
határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül kell vizsgálni a támogatásra való
jogosultságot. Jelenleg 4 gyermek részesül a támogatásban.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett évente kétszer - július és november hónapbanegyszeri pénzbeli pótlékra jogosult, amelynek összege 2009. évben – gyermekenként- 8400.Ft. Kifizetésre került összesen: 75.600.-Ft
2.3. Óvodáztatási támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 20/C. §-a
alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves
gyermekét beíratta az óvodába. Gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és a
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,
továbbá a
gyermek törvényes képviseletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tesz
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen pénzbeli támogatást folyósít június és december
hónapban.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betöltötte.
A támogatás első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét
betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába. Azoknak a szülőknek,
akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába,
első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot kell folyósítani.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell.
Az óvodáztatási támogatás folyósítására első alkalommal 2009. június hónapban került sor.
6 főnek 60.000.-Ft összegben, majd ezt követően december hónapban 2 főnek 20.000.-Ft
összegben, decemberben a nem rendszeres óvodába járás hiánya miatt 5 főnek megszűnt a
támogatás folyósítása.
2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2009. évben a Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem állapított meg,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mert kérelem sem érkezett egyszeri eseti ellátásra.
2.5. Egyéb támogatások
Az általános iskolába való utazáshoz – Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a
nagyközség közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési
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jármű igénybevételéhez nyújtott támogatás 52 gyermek részére 143.080.-Ft összegben került
kifizetésre 2009. évben.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. november 1 óta működik a településen. 2007. július 1-től
intézményfenntartó társulásban a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központon
belül a Családsegítő Szolgálattal közös telephelyen, részben önálló szakmai egységként végzi
szakmai munkáját. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló
15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. A szolgáltatási feladatot 2 fő dolgozói
létszámmal látja el a településen működő 2 általános iskola körzethatárral megegyezően.

2009-ben a 2 fő 8 órás alkalmazott képesítési előírása jogszabálynak megfelelő:
1 fő családgondozó:
óvodapedagógus
1 fő családgondozó:
felsőfokú mentálhigiénés képesítésű
A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a lakosság
szociális helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális
problémák megoldásához.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermeknek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Feladatai:
- A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének
elősegítése érdekében a gyermeki jogokról, a gyermek egészséges fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatásnyújtása. A támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. Pszichológiai tanácsadás biztosítása, vagy
ahhoz való hozzájutás segítése. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
támogatása, segítése.
- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét és veszélyeztetettséget észlelő és
jelzőrendszert működtet, illetve a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek
megoldására javaslat készítése.
- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez. Családi
konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében. Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági
beavatkozás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő
kiemelésére.
- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a
vérszerinti szülőknél, a visszahelyezett gyermek esetében utógondozást végez.
- Szabadidős programok szervezése.
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1.
A gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, hivatalos ügyek intézésben nyújt
segítséget. A beszámolási időszakban főleg családi pótlék, GYES válóperhez kereset
megírása volt, amiben a szolgálat az ügyfeleknek segítséget nyújtott. Felvilágosítás nyújtás a
gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének igényléséhez.
Pszichológiai tanácsadás működik a szolgálatnál 2004. június 1. óta, a szolgáltatás az
intézmény által gondozásban lévők, és az oktatási intézmények által javasolt személyek
részére terjed ki, igénybevétele ingyenes. Heti négy órában tart tanácsadást, a lakosság általi
kihasználtság 100 %-os, a beszámolási időszakban 17 kiskorú vette igénybe ezt a szolgáltatást
a jelzőrendszer javaslatával.
2.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő
és jelzőrendszert működtet, a beszámolási időszakban nyolc alkalommal szakmaközi
esetmegbeszélést tartott, melyen rendszeresen részt vettek a jelzőrendszeri tagok. Az
esetmegbeszélések témája az aktuális problémák megbeszélése, konkrét feladatok
meghatározásával a probléma megoldása érdekében, veszélyeztetett kiskorú gyermekek
névsorának összeállítása, nyári gyermekétkeztetéshez a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek névsorának összeállítása.
A jelzőrendszer tagjai védőnők, óvoda-, iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősei,
rendőrség, Polgármesteri Hivatal, lakosság.
A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2008. évvel
összehasonlítva a következő:
korcsop
ort

Környezeti
ok

2008
év

Magatartás
i probléma

2009 2008 2009
év
év
év

Egészségi
probléma

Összesen

2008
év

2009
év

2008
év

2009
év

+ alkohol
valamelyik
szülőnél

+ nem
megfelelő
lakáskörül
mény

2008
év

2009
év

2008
év

2009
év
1

0-2

13

16

-

1

-

-

13

17

-

-

-

3-6

26

27

-

1

-

-

26

28

1

-

2

-

7-14

38

39

7

5

-

-

45

44

6

2

7

8

15-18

10

12

17

14

2

2

29

28

2

3

3

2

Összese
n

87

94

24

21

2

2

113

117

9

5

12

11

2008 és 2009 évet összehasonlítva a veszélyeztetett kiskorúaknál nőtt a nyilvántartásban
szereplők száma. A beszámolási időszakot összenézve az előző évvel:
 10 családból 13 gyermek a nyilvántartásból kikerült:
o 4 családnál a veszélyeztetést okozó probléma megszűnt (7 gyermek)
o 5 nyilvántartott nagykorúvá vált
o 1 család elköltözött (1 kiskorú)
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12 családból 17 gyermek bekerült a nyilvántartásunkba:
o 4 gyermek (újszülött), akinek testvérei a környezet miatt már veszélyeztetettek
voltak
o 8 családból 13 gyermek, ebből 2 fiatalkorú pártfogói felügyelet alá került.
Ezek a változások eredményezték a veszélyeztetett gyermekek számának változását.
A jelzőrendszer tagjai részéről 178 esetben érkezett a szolgálathoz írásos formában jelzés. A
jelzés 123 kiskorút érint, családok száma 75, többnyire ezek a gyermekek alkotják a
veszélyeztetettek körét. Az előző évhez viszonyítva, az összesen beérkezett jelzések
számában és a jelzések okában nagy eltérés nem látszik.

3.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyerekkel és családjával
családgondozást végez a családgondozó.
a.) A beszámolási időszakban 16 kiskorú került alapellátásba a szülő életvitele, alkoholizáló
életmód, igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 3 kiskorú védelembevétel (gondozási-nevelési
tervben megfogalmazott feladatok megvalósultak) megszűnését követően került alapellátásba.
15 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás, okát tekintve
a következő:
 eredményes családgondozás miatt 3 gyermeknél,
 nagykorúvá vált 3 gyermek,
 a család elköltözése 2 gyermek
 védelembe vétel miatt 7 gyermek.
Összesen 73 gyermek van jelenleg alapellátásban 30 családból.
b.) 4 családból 8 gyermek került védelembe a beszámolási időszakban, 8 gyermek esetében
szűnt meg a védelembe vétel a következő okok miatt:
 1 gyermek családba lett fogadva (elköltözött)
 1 gyermek átmeneti nevelésbe került
 1 gyermek nagykorúvá vált.
 4 gyermek sikeres családgondozás
 1 gyermek elköltözött
Összesen 8 családból 24 kiskorút gondozunk védelembevétel keretén belül.
A beszámolási időszakban 632 alkalommal történt családlátogatás, ahol életvezetési és
gyermeknevelési tanácsokkal látja el a családgondozó a gyermekeket és a szülőket.

4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás végez.
14 gyermek van jelenleg átmeneti nevelésben, a kiskorúak 11 családból kerültek ki. A
beszámolási időszakban 4 kiskorú került ideiglenes hatályú elhelyezésben.
Rendszeres a kapcsolat a családokkal, félévente, évente a felülvizsgálat során javaslatot
tesznek arra vonatkozóan, hogy az átmeneti nevelés megszüntethető-e, vagy annak fenntartása
indokolt, mivel a családban nevelkedés feltételei továbbra sem valósultak meg. A beszámolási
időszakban 4 átmeneti nevelés szűnt meg, 1 esetben a szülők elköltözése, 3 esetben az
átmeneti nevelt nagykorúvá válása miatt.
Minden héten fogadóórát tart a Törökszentmiklós Város Gyámhivatal munkatársa, aki segíti a
szakmai munkát.
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5.
Szabadidős programok szervezése keretében minden év decemberében „karácsonyi
előzetes” néven a község hátrányos családjai részére helyi megvendégeléssel ünnepséget
szervez a Művelődési Házzal közösen a települési önkormányzat támogatásával. 2009-ban 32
családból, 102 gyermek kapott meghívást az ünnepségre, ebből azonban 25 család vett részt.
Az előző évekhez viszonyítva ebben az évben jött el a legtöbb család.
2009. júniusáig hónapban 5 gyermekkel tartott csoportfoglalkozást, melynek tagjai a
szolgálatnál nyilvántartásban szereplő nehezen kezelhető gyermekek. A csoport preventív
célzattal jött létre, havonta egy alkalommal találkoznak. A foglalkozások témája a család,
családi szokások, olyan játékok játszása, ahol kudarcok és élmények érzését megtapasztalják,
a csoportnormák elfogadását elősegítve.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2009. június 16 és 2009. augusztus 31.
között heti öt napon 63 családból 189 gyermek részesült szociális gyermekétkeztetésben. A
kiosztásában segítséget nyújtott az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola intézményegység és a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Klubjai.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 15 § (7) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év március
31-ig tanácskozást kell megszerveznie, amelyen beszámol a településen működő
jelzőrendszer tevékenységéről. Az idén 2009. március 5-én került sor a tanácskozás
megtartására.
Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon évente több alkalommal vesz részt, amely segíti
a szakmai munkát. Kapcsolatot tart a módszertani intézménnyel, aki térségi szinten
esetmegbeszélő napokat szervez.
4. Jegyzői hatáskörben gyámhatósági intézkedések:
4.1 Védelembe vétel
Védelembe vételre kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes
igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben biztosítható.
A gyermek gondozásának segítése, ellátásnak megszervezése, a szülői támogatás biztosítása
érdekében a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki a gyámhatóság. Szükség esetén
kötelezi a szülőt, hogy a gyermek folyamatosan vegye igénybe a napközbeni ellátást,
magatartási szabályokat állapít meg a szülő, illetve a gyermek részére, intézkedik a
veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.
Védelembe vétel
oka

Szülőnek
felróható
magatartás

Gyermeknek
felróható
magatartás

Környezeti

Összesen

2001

13

2002

14

7

9

29

9

11

2003

16

34

2

6

24

7

2004

4

5

2

11

2005

5

6

8

19

2006

6

4

2

27

2007

9

4

11

21

2008

7

4

5

24

2009

14

5

5

24

A felülvizsgálat alkalmával megszűnt 8 fő gyermek védelembe vétele, 1 gyermek a
védelembe vétel nem vezetett eredményre, ezért családba fogadás történt harmadik
személynél, 1 gyermek esetében nagykorúvá válás miatt, 1 esetben az ideiglenes elhelyezés
után átmeneti nevelésbe került a gyermek, 4 sikeres volt a védelembe vétel 1 elköltözés miatt.
Új védelembe vétel a beszámolási időszakban: 8. fő ebből:
- szülőnek felróható magatartás: 6 fő
- gyermeknek felróható magatartás: 2 fő
- környezeti: 3 fő ( ebben az esetben a szülő magatartása is szerepet játszik)
Jelenleg összesen 24 gyermek esetében történik a védelembe vétel keretein belül a család
gondozás.

4.2 Ideiglenes hatályú elhelyezés
A beszámolási időszakban 4 kiskorú elhelyezése vált szükségessé, ebből 1 gyermek
gyermekotthonba, 3 kiskorú pedig harmadik személynél került elhelyezésre, családba
fogadással.
Az ideiglenes elhelyezésre a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján került sor mind a négy
esetben. Mind a négy gyermek esetében a szülők egyéb okok miatt nem tudták a
kiskorúaknak a megfelelő ellátást biztosítani.
Anyagi és egészségügyi okok miatt nem került sor ideiglenes elhelyezésre.
A gyermekjóléti alapellátás keretein belül a helyettes szülői hálózat településünkön 2007.
július 1 napjával az intézmény társulási keretek között működik, és Örményes községben egy
személy rendelkezik a helyettes szülői képesítéssel, ezáltal veszélyhelyzet esetén a feladat
ellátása megoldott.
5./ Gyermekvédelemmel foglalkozók együttműködése
A Törökszentmiklós Városi Gyámhivatala továbbra is biztosítja a kihelyezett ügyfélfogadást,
melyet keddi napokon a délelőtti órákban biztosítanak.
A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között kialakult jó munkakapcsolat révén
hatékony a jelzőrendszer.
6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése
Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés
nem volt.
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7./ Jövőre vonatkozó célok
Szeretnénk, ha továbbra is ilyen sikeres maradna a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel a
kapcsolatunk, ezzel egyrészt elősegíthetnénk a prevenciót, másrészt, így tudjuk biztosítani a
községben a kiskorú gyermekek megfelelő mentális fejlődését. A civil szervezetekkel a
kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak és szükségszerűnek tartjuk, mert ez további
segítséget jelentene a prevencióban.
8./ Bűnmegelőzés bemutatása a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében
Fegyvernek település bűnmegelőzési programmal 2007. augusztus 30 napjától a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulása keretében rendelkezik, a Középtávú
Bűnmegelőzési Stratégia 2007- 2012 időszakra szól. Áldozatvédelmi iroda nem működik a
településen.
2009. évben nem érkezett jelzés, gyermekkorú ill. fiatalkorú bűnelkövetőről, illetve általuk
elkövetett bűncselekményről nincs tudomásunk, amelynek következménye hatósági
intézkedést tett volna szükségessé.
9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
A települési önkormányzat a Magyar Katolikus Karitasz fegyverneki csoportjával tartja a
kapcsolatot. Pályázati lehetőségekről tájékoztatják a csoportot, adományok szétosztása esetén
segítséget nyújt a rászorultak felkutatásában.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
……../2010. /V.27/ sz. határozati javaslat:
A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtását
jónak értékeli, a beszámolót elfogadja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján, megtárgyalta és egyúttal
megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
Fegyvernek, 2010. május 19.
/:Buzás Istvánné:/
jegyző
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
5./ Gyermekjóléti Szolgálat
Készítette:
Somodi Erika
Tóthné Gyárfás Erzsébet
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Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Igazgatójától
5231 Fegyvernek, Felszabadulás 173.

BESZÁMOLÓ
A Képviselőtestület 2010. május 27-i ülésére, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének szociális szolgáltatásairól, az
intézmény szakmai munkájáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szoctv.) 92/B. § (1.) bek., d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét.
Az éves szakmai munkáról az alábbiak szerint számolok be:

I. AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ HIÁNYOSSÁGAINAK VÉGREHAJTÁSA:
Legutóbb, a Képviselőtestület 2009. május 28-ai ülésén számolt be az intézmény a szakmai
tevékenységéről:
A Képviselőtestület a 94/2008 (V.28) szám önkormányzati határozatával elfogadta a
beszámolót, feladatot nem határozott meg.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előző beszámolókban feltárt
hiányosságok felszámolása az alábbiak szerint valósult meg.
1.) Épületek állapota, karbantartása
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Az utcai ablakok cseréje, és szigetelése a Polgármesteri hivatal segítségével megtörtént.
Részben valósult meg a külső és belső festés, mázolás, saját költségvetésből és a
közfoglalkoztatott karbantartóival. Évek óta visszatérő gond viszont az akadálymentes feljáró
felújítása, korlát kiépítése. Főleg a téli hónapokban balesetveszélyes az intézménybe bejutás.
Saját költségvetésből az intézmény nem tudja megvalósítani.
- I. sz. Idősek Klubja Annaháza
Az épület felújítása, komplex akadálymentesítés kiépítése a nyertes ÉAOP – pályázat
eredményeként elkezdődött folyamatban van, még ebben az évben megvalósul.
- III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu
A fűtésrendszer átvizsgálásra került, az elavult radiátorok festése, cseréje finanszírozási okból
egyelőre nem valósítható meg. Ez azonban nem akadályozza az épület fűtésének a
biztosítását.
2.) Eszközellátottság pótlása
- A 10 éves elavult fénymásoló cseréje a Képviselőtestület 145/2009 (VII.16) önk.
határozata szerint önkormányzati (450 e Ft) finanszírozásban megtörtént, 2009 júliusában.
A fentebb említett ÉAOP pályázat segítségével bővül az intézmény számítógép állománya 3
db számítógéppel, lézernyomtatóval.
Az informatikai eszközök, régi bútorok cseréje, és zárható irodai bútorok beszerzése is
megvalósul.
Bővül a konyhai fémeszközök, automata mosógépek hűtőszekrények száma is.
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3.) Alkalmazotti hiányosságok pótlása
Az alkalmazotti hiányosságok 2010-ben az állami normatíva csökkentés miatt, finanszírozási
okból tovább csökkentek. 2010. február. 01-től a 243/2009 (XII. 17) önk. határozat alapján 1
fővel csökkent az intézményben az alkalmazotti létszám, amely 1 fő 4 órás gondozónő
munkakörének megszűnését, a 3 fő klubvezető munkaidejének 1 órával (8-ról 7-re), a
gyermekjóléti családgondozók munkaóráinak ½-½ órával való csökkentéséből tevődött össze.
Az idősellátásnál jelentkező létszámhiányokat az idősek Klubjaiban 1-1 fő „út a munkához”
programban foglalkoztatott kisegítőkkel pótoljuk, a technikai jellegű feladatokban.

II. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI ELLÁTÓRENDSZERBEN:
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III
törvény (továbbiakban szoc. tv) 56 § (1) bekezdése szerint:
Személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít, azon belül szociális alapszolgáltatásokat
nyújt, a helyi lakosság szociálisan rászorult rétegeinek, önálló életvitelük fenntartásában,
lakókörnyezetükben és saját otthonaikban. Segítséget nyújt koruk, állapotuk, mentális
állapotuk vagy más okból származó problémájuk megoldásában.

III. AZ INTÉZMÉNYT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ INTÉZMÉNY
SZOLGÁLTATÁSAI
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban
Szoc tv.)
- Módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- A módosított 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről
- A 29/1993 (II. 17.) korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
- Módosított 188/1999 (XII. 16.) korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről
- Módosított 257/2000 korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról.
- 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek
továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról
- 48/2004 (XII. 23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt a szociális ellátások
szabályozásáról szóló 7/1996 (IV. 5.) helyi rendelet
- 2009. CXXX tv. a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséről
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
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-

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük
feltételeiről
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI:
A módosított Szt. 86 § (2) bekezdése alapján Fegyvernek településnek az alábbi szociális
alapszolgáltatásokat kell működtetni:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás időskorúak részére
- gyermekjóléti szolgáltatás
Fegyverneken az előírt alapszolgáltatásokat az Önkormányzat a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával biztosítja, fegyverneki telephelyen a helyi
lakosság számára.
Az intézmény 3 telephelyen működtet Idősek Klubját, a jogszabály alapján 1 kötelező, a
másik két Klub működtetése önként vállalt feladat.
Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja fegyverneki telephelyein:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás (a szolgáltatásról külön beszámoló készül a
gyermekvédelemmel együtt.)

IV. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik:
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja

Fegyvernek, Felszabadulás út173.
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Fegyvernek, Felszabadulás út 40.
Fegyvernek, Ady Endre út 42.

Tárgyi feltételek:
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az elmúlt években önkormányzati finanszírozásban megtörtént az épület homlokzatának
és a járdának a felújítása, az utcai ablakok cseréje és szigetelése. Saját költségvetésből
megoldottuk a belső és külső festések, mázolások egy részét. Továbbra is probléma az
akadálymentes feljáró biztonságossá tétele, a korlát kialakítása.
Családsegítés:
A módosított 1/2000 (I.7) SZCSM-rendelet és az intézménynél 2009 decemberében tartott
szakmai módszertani és hatósági ellenőrzés szerint nem megfelelő az ügyfélfogadási
iroda. Nem megoldott az elkülönített kliensfogadás, a négyszemközti ügyintézés. A
megoldást a családgondozók elkülönítése (elszeparálása jelentené). Problémás esetekben
az igazgatói irodát, vagy a gyermekjólétis négyszemközti irodát veszik igénybe.

2.) Nappali ellátás
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I. sz. Annaházi Idősek Klubja
A 2008 - beadott ÉAOP – pályázat az épület komplex felújítására és az
akadálymentesítésre sikeres volt. Az elmúlt hónapban elkezdődött az építkezés. Az
építkezés kiterjed az épület tetőszerkezetének felújítására, a belső helyiségek, és az
intézménybe bejutás akadálymentesítésére.
Az Idősek Klubjának szolgáltatását (étkeztetés, nappali ellátás) a szakmai
jogszabályoknak kialakított új helyen, a volt mozi épületében biztosítjuk az építkezés
befejezéséig.
3.) II. sz. Idősek Klubja Újtelep
Az elmúlt években megvalósult az akadálymentes bejutás az épületbe, a
szennyvízelvezető rendszer átalakítása megtörtént. Közfoglalkoztatott karbantartóval
megoldottuk saját költségvetésből az intézmény külső festését és mázolását.
4.) III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu
Az elmúlt években megtörtént az épület akadálymentesítése és a szennyvízelvezetés
problémája is megoldódott.
Részben sikerült a külső festéseket, mázolásokat közfoglalkoztatott karbantartóval
megoldani az intézmény saját költségvetéséből.
Az udvarrendezés (kavicsszórás) a Polgármesteri Hivatal segítségével megtörtént.
Az Újtelepi és Szapárfalui Idősek Klubjának helységei a jogszabályoknak megfelelően
biztosítják a szakmai munkavégzést. Az Annaházi Idősek Klubjának felújítására nyertes
pályázattal lehetőség adódik az időseken kívüli ellátotti csoportok (fogyatékkal élők,
hajléktalanok) speciális ellátására is.
Eszközellátottság:
a.) Nappali ellátás:
Mindhárom
Idősek Klubjának tálalókonyhája rendelkezik a
HACCP
minőségbiztosítási követelményeivel. Az újtelepi és szapárfalui Idősek Klubjában az
internethálózat kiépítésre került, számítógép hiányzik a működtetéshez. Az Annaházi
Idősek Klubjában az ÉAOP pályázat eredményeként az elavult bútorok, eszközök
cseréjére lehetőség adódik. Kiépítésre kerül az Internet, és a számítógépek is
megvalósulnak, melyek a szakmai munka minőségi javulását eredményezik.
b.) Házi segítségnyújtás:
A házi gondozó szolgálat részére a feladat elvégzéséhez a tárgyi eszközök pályázati
forrásokból és Önkormányzati segítséggel biztosítottak. (Segédmotor, kerékpárok,
automata mosógép, vérnyomás-és vércukormérő készülékek.)
c.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Mivel a szolgálattal közös épületrész ad helyet az intézmény székhelyének,
rendelkezik 4 számítógéppel, internettel, fax, 2 telefonvonallal. A területi
munkavégzést mobiltelefon, kismotorok segítik
Fénymásoló cseréje a Képviselőtestület 145/2009(VII.16) önk határozatában
elfogadott (450eFT) támogatásával valósult meg.

Személyi feltételek:
Fegyverneki telephelyen
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Össz. Foglalkoztatottak száma: 20 fő (1 fő Munkaügyi Kp 100%-os támogatása)
2010 január 31-én 19 fő +1 fő 100%-os Munkaügyi Kp támogatott
Statisztikai: 15,815 fő
2010 február 01-től 18 fő +1 fő 2010 ápr 15-ig munkaügyi Kp által támogatott
Statisztikai: 14,815 fő
2010 ápr. 16-tól 13,815 fő
A 19 főből:

16 fő szakdolgozó
2 fő gazdasági
1 fő adminisztrátor

19 főből: 2010 január 31-ig 8 fő
16 szakdolgozó
1 fő
5 fő
3 fő
18 főből 2010 febr. 01-től
15 szakdolgozó

8 órás
7 órás
6 órás
4 órás
2 fő
4 fő
2 fő
5 fő
2 fő

ebből 2 fő gyermekjóléti családgondozó
(családgondozó)
(klubgondozó, házigondozók)
(klubgondozó, házigondozó, családgondozó

8 órás (igazgató, vezető házigondozó
7 órás (klubvezető, családgondozó)
7,5 órás (gyermekjóléti családgondozó)
6 órás klubgondozók, házigondozó
4 órás klubgondozó, családgondozó

Jogszabályi megfelelés
A módosított 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 2. sz. melléklet alapján.
Szakfeladat
Hatályos
Tényleges létszám
jogszabályi
Teljes/fő
Statisztika
követelmény
Étkeztetés
1 fő
Házi segítségnyújtás
3,4 fő
4 fő
3,2 fő
Nappali ellátás
6 fő
6 fő
4,625 fő
3 Idősek Klubja
Családsegítés
1,94 fő
2 fő
1,375 fő
Gyermekjóléti
2,25 fő
2 fő
1,875 fő
Összesen
14,59 fő
14 fő
11,075 fő
Étkeztetés szakfeladata nappali ellátáson belül működik.

Különbözet

- 1 fő (1fő)
- 0,2 (0,2óra)
-1,375
(1fő+3óra)
-0,565 (4,5óra)
-0,375(3óra)
-3,515 (3,5fő)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló módosított 1/2000(I.7) SZCSM rendelet 2. sz melléklete alapján a
szakfeladatokon foglalkoztatottak száma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, melyet a
fenti táblázat is mutat. 2010 február 01-től az igazgató és a vezető házigondozónőn kívül
minden alkalmazott részmunkaidős.
Nappali ellátás: étkeztetés is ezen a szakfeladaton történik. Mindegyik Idősek Klubjában 2 fő
részmunkaidős szakdolgozó és 1 fő kisegítői feladatot ellátó „út a munkához” programban
foglalkoztatott látja el az étkeztetés és nappali ellátás feladatkörét. A közfoglalkoztatás nélkül
lehetetlen lenne a zavartalan munkavégzést biztosítani a telephelyeken.
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Házi segítségnyújtás: Évekre visszamenőleg növekszik az ellátást igénylők száma ezen a
szakfeladaton, jelenleg 34 főt lát el 4 gondozónő, akik közül 3 fő részmunkaidős. Az ellátás
zavartalan biztosításához folyamatos átcsoportosításokra van szükség. Egyes
tevékenységekbe az „út a munkához” programban foglalkoztatott szakképzetlen kisegítők
bevonhatók, de a gondozási tevékenységekbe nem. A 2009 szeptember 01-től a 188/1999
(XII.16) Korm. rendelet alapján a hatósági ellenőrzés házi segítségnyújtás szakfeladaton az
addigi határozatlan idejű működési engedélyt, 2010 december 31- ig határozott idejűvé
változtatta, a jogszabályoknak nem megfelelő alkalmazotti létszám miatt, valamint az
ellátandó gondozottak számát 31 főben korlátozta. Az időközben 2010 január 01-től
módosított, az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet 2. sz. melléklete alapján1 fő gondozónő 9 fő
ellátottat láthat el az addig 6 fő helyett, így a 3,2 fő statisztikai létszám, kiegészítve a
közfoglalkoztatottakkal jelenleg részben megfelelő.
Családsegítés: Az 1/2000 (I.7)SZCSM rendelet átdefiniálta a családsegítés fogalmát. Nagyobb
szerepet kapott a családi problémák megoldásában a szakfeladat. Az alkalmazotti létszámot is
ehhez igazította. Az eddigi 1,4 fő helyett 1,94 főt ír elő Jelenleg 2 fő részmunkaidős
családgondozó 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás, látja el a feladatot 1,375.
2009 febr. 16 – 2010 ápr. 15-ig 100%-os Munkaügyi támogatással 1 fő 8 órás munkaerő piaci
mentor segítette a szakfeladat munkáját. A támogatás megszűnésével megszűnt az
alkalmazása is, ezáltal a szakfeladaton az elvégzendő feladatok torlódnak.
A dolgozók szakképesítése, jogszabályi megfelelése:
Az intézményben alkalmazottak mindegyik szakfeladaton az 1/2000 SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletének megfelelően rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakirányú
szakképesítéssel.
Az intézmény fegyverneki telephelyén
15 fő szakdolgozóból
4 fő főiskolai végzettséggel
2 fő felsőfokú végzettséggel
9 fő középfokú végzettséggel rendelkezik
Ezzel az intézmény fegyverneki telephelyein foglalkoztatottak szakirányú szakképesítése
100%-os, amely megfelel az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 6 § (1) bekezdésének.

Ellátási forma
Alapellátás
Nappali ellátás

jelenleg hatályos jogszabályi
követelmény
%
50
80

tényleges jelenlegi helyzet
%
100
100

V. SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
A szakmai munkát az SZMSZ-el összhangban, az évente aktualizált Szakmai Program szerint
végzi az intézmény.

Idősellátás:
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Fegyverneken a 60 éven felüli korcsoport száma

2009. jan. 01-én 1422 fő
2010. jan. 01-én 1439 fő
17 fővel több, mint tavaly. Az alapellátás szempontjából 1310 fő a 60 éven felüliek száma,
amely folyamatosan növekszik az elmúlt évekhez viszonyítva.
Az intézménytől összesen 237 fő kér ellátást, melynek szakfeladatonkénti bontását és az
évekhez viszonyítását az alábbi táblázat mutatja:
Szakfeladat
2008
2009
2010
Különbség
I. negyedév
2009-2010
Étkeztetés
112 fő
110 fő
113 fő
+3 fő
Házi segítségnyújtás
27 fő
32fő
34 fő
+ 2 fő
Nappali ellátás
66 fő
56 fő
44 fő
- 12 fő
étkezők
Nappali ellátás
23 fő
34 fő
46 fő
+ 12 fő
nem étkezők
Összesen
228 fő
232 fő
237 fő
+5 fő
A táblázat is mutatja, az ellátást igénybevevők száma nem csökkent. A nappali ellátás
esetében teljesen átrendeződött a jogszabályi előírások függvényében, a nappali ellátáson
belül 2008-ban bevezetett térítési díj miatt a klubokon belül kevesebben kérik az ebédet,
viszont a nappali ellátás szolgáltatásait továbbra is igénybe veszik. ( eü ellátás, szabadidős
tevékenységek)
Az Idősek Klubjaiban a Szoc. tv 92/K § (5) bekezdése alapján csak a működési engedélyben
szereplő létszám erejéig lehet normatívát igényelni. 2010-től különböző az állami normatíva a
nappali ellátáson belül. Az étkezőkre több, a nem étkezőkre kevesebb állami támogatást lehet
igényelni.
A házi segítségnyújtásnál az ellátást igénylők folyamatos emelkedést mutatnak, a
szakfeladaton egyre több gondozási tevékenységet kell a gondozónőknek végezni.
Az intézmény a csökkenő állami támogatás miatt igyekszik gazdálkodási szempontból is
tartani, illetve növelni a tervezett ellátotti létszámot.
Étkeztetés:
Az étkeztetés lebonyolítása továbbra is a lakóhelyhez legközelebb eső Idősek Klubjából
történik, ami az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelethez megfelel. A 113 főből 52 fő viszi el saját
magának, 61 főnek 7 tiszteletdíjas gondozónő szállítja lakásra a meleg ebédet. Az étkeztetést
hétfőtől-szombatig igényelhetik az önkormányzat helyi rendelete szerint az arra rászorulók.
Aki igényli vasárnap és ünnepnapok előtt szombatonként több ebédet kérhet, melyet a
gyermekélelmezési konyha adagonként az ünnepnek megfelelően állítja össze.
Szombatonként átlagban 80 fő igényel étkeztetést, amely az étkezők 77 %-a.
Házi segítségnyújtás: Összesen 4 fő statisztikai: 3,4 fő
1 fő
8 órás teljes munkaidős
3 fő
6 órás részmunkaidős
gondozónő lát el 34 fő gondozottat. Egy gondozónőre átlagosan 8,5 fő idős jut. Ez nem jelenti
azt, hogy minden időshöz naponta menni kell, a munkaidő elosztása arányosan igazodik a
gondozottak „nehézségi” fokához. A 34 fő ellátottból 12 fő igényel mindennapos 1-vagy 2
órás teljes gondozást, mindennapos teljes körű odafigyelést, a többiek heti 4 nap - 3 nap - 2
nap részgondozást igényelnek, ami csak egyes gondozási tevékenységek igénylését jelenti,
pl.: vásárlást, ügyintézést vagy takarítási feladatokat.
Az Annaházi részen 10 fő
Újtelepi részen 14 fő
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Szapárfaluban

10 fő kéri a házi segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás igénybevételének növekedését az alábbi táblázat mutatja:
Év
Idősek száma
Látogatások száma
Gond. órák száma
2008
27 fő
2 770 alk.
2 194 óra
2009
32 fő
3 587 alk.
2 745 óra
2010. I. negyedév
34 fő
1 408 alk.
1 038 óra
A gondozottak átlagéletkora 80 év. A házi segítségnyújtás egy állandóan változó ellátási
forma, a gondozott egészségi állapotának és szükségletének megfelelően változik a gondozási
tevékenység. A gondozónők a hozzátartozó szerepét töltik be, a legtöbb esetben
gyermektelen, vagy távollakó gyermekekkel rendelkező időseknél. Gondozási tevékenységek:
Vásárlás, orvossal kapcsolattartás, gyógyszerbeszerzés és gyógyszerelés, ágyban fekvő beteg
fürdetése, személyi higiéné biztosítása, az idős rehabilitációja, vérnyomás, vércukorháztartás
ellenőrzése, hivatalos ügyek intézése, mentális gondozás, takarítás, mosás-vasalás.
Az ellátás az idős és az intézmény között megállapodás szerint történik, figyelembe véve az
állapotváltozásokat, a gondozottakkal közösen módosítjuk, az idős szükséglete szerint.
A 8 órában foglalkoztatott gondozónő a saját gondozottjai mellett (10 főt lát el) végzi a
szakfeladat adminisztrációs feladatait, koordinálja a gondozási tevékenységeket és
tiszteletdíjas gondozónők munkáját, felméri az új igényeket, kapcsolatot tart a megyében
működő kórházak szociális nővéreivel, ápolási otthonokkal, bentlakásos idősotthonokkal,
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szervezetekkel a hatékonyabb ellátás érdekében.
Figyelemmel kíséri és szükség esetén meglátogatja az ápolási díjban részesülőket.
A házi gondozónők havonta egyszer meglátogatják a csak étkeztetésben részesülőket,
folyamatosan figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó időseket és a gondozásra szorulókat.
Gondozási tevékenységükről, napi munkaóráikról naplót vezetnek, amely alapján fizetik az
idősek a gondozási díjat.
A szakfeladaton 2009 szeptemberétől, illetve 2010. január. 01-től jelentős változások
történtek. 2009. szept. 01-től a szakfeladaton a hatósági ellenőrzés alapján a működési
engedélyben meghatározott ellátotti létszámra lehet normatívát igényelni. Működés
engedélyünk 31 fő ellátásra szól, illetve jogszabály szerint havonta 110%-ig lehet ellátást
nyújtani, ami jelenleg is 34 fő. Ennél többet, csak működési engedély módosításával lehet
ellátni. 2010–től módosultak a szakmai jogszabályok is, 6 fő ellátott helyett 1 gondozó 9 főt
láthat el. Jelenleg 2 fő ellátási igényét a működési engedély korlátozása miatt nem tudtuk
intézmény szinten vállalni. A probléma megoldására „magán gondozónő” foglalkoztatását
javasoltuk a családnak. A későbbiekben ez a probléma erősödni fog. Ennek a problémának a
kidolgozása folyamatban van.
2009-ben 263 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el és vittük ki az Önkormányzat
karácsonyi csomagját.
Nappali ellátás:
február 01-től
3 fő teljes foglalkoztatott
7 órás klubvezető
2 fő részmunkaidős
6 órás gondozónő
1 fő részmunkaidős
4 órás gondozónő látja el a feladatot.
A 3 telephelyen működő Idősek Klubjában 90 fő klubtagot látnak el a gondozónők. A klubok
hétfőtől szombatig tartanak nyitva, hétköznap 8-16 óráig, szombaton 10-12 óráig.
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Az Idősek Klubjának alapfeladata az egyedül élő idős személy társas kapcsolatának
kialakítása, a hiányos családi gondoskodás pótlása, és az egyedülléttel, magánnyal járó káros
hatások megszűntetés, egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.
Ennek érdekében a klubvezetők folyamatosan szervezik a szabadidős programokat,
előadásokat az idősek kérését figyelembe véve. Kapcsolatot tartanak a családdal,
háziorvossal. Nyílt napokat szervezünk, Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot a
programokról. Évek óta az idős korú lakosság minden rétege megtalálja a számára megfelelő
szolgáltatást. Folyamatosan törekszünk újabb szolgáltatások, szabadidős programok
szervezésére, újabb kapcsolatok kialakítására, a régiek ápolására.
Az Idősek Klubjából történik az étkeztetés lebonyolítása. Rendszeres vérnyomásmérés,
vércukormérés minden klubban, a fodrász, pedikűr biztosítása havonta Szapárfaluban.
A II. sz. Újtelepi Idősek Klubja ad otthont a Szapári Népdalkör próbáinak, valamint a
cukorbetegek klubjának, amely havi 1 alkalommal jön össze.
Nyáron is folyamatosan tartanak nyitva, 189 fő gyermek nyári étkeztetését az iskolákkal
közösen az Újtelepi és Szapárfalusi Idősek Klubja biztosította.
Az Idősek Klubjai nyitottan működnek, egyes szolgáltatásokat a település lakosságának is
szervezünk, pl.: strandolás, védőoltások, ortopédiai szűrés, cukorbetegek klubja.
2010-ben jelentős változások történtek az idős korúak nappali ellátásában is. 2010. január. 01től nem kötelező feladat az étkeztetés biztosítása. 2008-ban bevezetett a csak nappali ellátást
igénybevevők esetén fizetendő térítési díj miatt átrendeződött az étkeztetést igénybevevők
létszáma. Az ellátotti létszám nem csökkent, viszont kevesebb normatíva jár a nem étkező
klubtagokra. A normatíva kiesés miatt a gondozói létszámba is változás történt, 5,25 fő
helyett 4,625 fő látja el a három idősek klubjában a feladatot. A hiányzó létszámot 1-1 fő
közfoglalkoztatott kisegítő alkalmazásával pótoljuk.
Kiemelkedő programjaink:
2009.
Június:
- Fürdőzés, strandolás Túrkevén strandfürdőben
- Bábok készítése a Falunapra a telepen
Július:
- Strandolás Kisújszálláson
- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Szapárfaluban
- Véradás Szapárfaluban
Augusztus:
- Strandolás Kisújszálláson
- Tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről, Szapárfaluból
Szeptember: - Strandolás a túrkevei fürdőben
- Szalonnasütés a telepen
- Bográcsolás Szapárfaluban
- Szüreti mulatság Annaházán
Október:
- Közös Idősek Napja a Művelődési Házban
Bográcsban főzés, vendégművészek műsorai: Szolnoki Kabaré és Dalkör
műsora
- Mise az idősekért a helyi bentlakásos otthonok részvételével közösen
- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Annaházán
- Véradás Szapárfaluban
November:
- Névnapok, születésnapok ünneplése Klubonként.
- Védőoltásra szervezés Szapárfaluban
- Egészségügyi előadások szervezése mindhárom klubban
December:
- Mikulásvárás
- Karácsonyi ünnepségek óvodások, iskolások bevonásával klubonként.
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2010.
Február:
Március:
Április:

- Farsangi rendezvények telepen és Annaházán, vetélkedő Szapárfaluban,
- Nőnapi beszélgetés, összejövetel „Mesélj a Nőkről!” címmel Szapárfaluban
- Gyógynövény bemutató szervezése mindhárom klubban. Gyógytea főzés
- Húsvéti díszek, anyák napi ünnepséghez asztali- és függönydíszek készítése a
telepen
Május:
- Közös zártkörű Anyák Napja Ünnepség a Művelődési Házban, általános
iskolások műsorával
Az év további részében folytatjuk a változatos programjainkat az Idősek Klubjaiban.

Családsegítés:
A szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatással közös épületben működik, ellátási területe
Fegyvernek közigazgatási területével megegyező. A beszámolási időszakban 3418 főnek
nyújtottak segítséget a családgondozók. Ez napi szinten átlagban 14-15 fő ügyfelet jelent.
2010. ápr. 30-ig 1200 fő kereste fel problémájával a szolgálatot. A szolgáltatást 2 fő
családgondozó végzi, 1 fő 7 órában felsőfokú szociális asszisztens, 1 fő 4 órában főiskolai
szociálpedagógus végzettséggel. 2010. ápr. 15-ig 1 fő munkaerő piaci mentor 100%-os
munkaügyi támogatással segítette a szolgálat munkáját napi 8 órában. 2009-ben a szoc. tv.
módosítása, átdefiniálta a tevékenység fogalmát, nagyobb teret kapott a családi problémák
megoldásában való segítségnyújtás. A gyermekjóléti szolgálathoz hasonlóan jelzőrendszer
kialakítását és működtetését írta elő a jogszabály. A beszámolási időszak tapasztalata is azt
mutatja, hogy egyre nagyobb arányban fordulnak a családgondozókhoz családi konfliktusok
megoldásában.
Az előző beszámolóban jeleztük 7 fő családi háttér nélküli kliens gondozását. Mindegyik
kliensnek sikerült valamilyen rendszeres jövedelemhez jutni a családgondozók segítségével.
A családgondozók az alábbi tevékenységekben nyújtanak segítséget a település lakosságának.
Foglalkoztatottság:
2009. 04. 01-től az aktív korúak ellátási rendszere átalakult. Jelenleg 36 fő, 55 éven felüli
rendszeres szociális segélyezettel kötött együttműködési megállapodást a szolgálat. A
jogszabályváltozást követően a kliensforgalom nem csökkent, a Rendelkezésre Állási
Támogatásban részesülők is folyamatosan keresik fel a családgondozókat hivatalos ügyeik
intézéséhez. Április hónapban 388 fő kereste fel a szolgálatot, ami napi szinten 18 főt jelent.
Hajléktalan ellátás:
Jelenleg utcán élő, úgynevezett effektív hajléktalan nincs a településen, de hajléktalansággal
veszélyeztetett, állandó lakóhelyén nem tartózkodó, család nélküli 13 személy van a szolgálat
nyilvántartásában. Őket folyamatosan figyelik a családgondozók. A beszámolási időszakban 1
főt a Tiszakűrti Mozgásfogyatékosok otthonába sikerült elhelyezni. A téli időszakban
ellátásuk megoldásában kapcsolatot tartunk a Szolnoki Humán Szolgáltató Központ Krízis
Szállójával, a Törökszentmiklósi Hajléktalansegítő Szolgálattal és a Nyíregyházi Periféria
Egyesület telefonos Krízis telefonszolgálattal. Aki igényli az Idősek Klubjaiban étkeztetési,
tisztálkodási lehetőség, a családsegítésnél tiszta ruha, ágynemű, életkezelési tanácsadás,
hivatalos ügyekben segítségnyújtás biztosított számára. 2 fő szükséglakásban lett elhelyezve,
őket is rendszeresen figyelemmel kísérik a családgondozók.

Fogyatékkal élők:
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Segítséget nyújtunk a fogyatékkal élő emberek részére hivatalos ügyeik intézésében,
rendszeres kapcsolattartás a gondnokoltakkal, a hivatásos gondnokaikkal, Törökszentmiklós
Városi Gyámhivatal munkatársával, illetve a megyében működő fogyatékos és rehabilitációs
bentlakásos intézményekkel.
1 főt Bánhalmai Fogyatékosok otthonába helyeztünk el.
1 fővel és gondnokával, valamint a törökszentmiklósi gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat.
Segítséget nyújtanak a családgondozók a gondnoki elszámolásokkal kapcsolatban is.
Pszichológiai tanácsadás:
2009-ben heti 4 órában, 2010. január. 01-től finanszírozási problémák miatt 2 hetente 4
órában van lehetőség pszichológiai tanácsadásra. Kihasználtsága 100%-os. Több családi
probléma, konfliktus megoldásában nyújt segítséget.
Pártfogói tanácsadás:
Az intézményben havi 1-2 alkalommal biztosítunk helyiséget a pártfogónak, aki 10 fő
fiatalkorú bírósági eljárás alatt lévő személynek tart rendszeres tanácsadást.
Családlátogatások:
Az előző évekhez viszonyítva jelentősen megnőtt a családlátogatások száma, 2010-ben 44
esetben kellett a szolgálat munkatársainak a helyszínre kimenni, családi problémák,
konfliktusok, mentális problémák miatt.
Az időseket érintő esetekben a vezető házigondozónővel közösen tájékozódnak az adott
problémáról.
Krízissegélyezés:
2009. augusztus. 01-től 187 fő fordult a szolgálathoz a 136/2009(V.24) korm. rendelet alapján
a krízis helyzetbe került személyek támogatásával kapcsolatban, melyet továbbítottunk a
Polgármesteri Hivatalhoz.
Természetbeni segítségnyújtás:
Folyamatosan kapjuk a ruhaadományokat a lakosságtól, melyet azonnal szétosztunk a
rászorulók között.
A helyi Katolikus Karitásszal kölcsönösen segítjük egymást az adományok szétosztásában.
2010 májusában a budapesti székhelyű „láncszem” Alapítvány 50 zsák és 10 doboz gyermek
és felnőtt használt ruhát, cipőt, gyermekjátékokat, ágyneműket juttatott el a Polgármesteri
Hivatalon keresztül intézményünkhöz, melyet folyamatosan osztunk szét a rászorulók között.
Információnyújtás:
Ezen szolgáltatás keretén belül nyújt a kliensek számára segítséget hivatalos ügyeik
intézésében:
- Nyugdíjazással kapcsolatban,
- Leszázalékolással kapcsolatban,
- Szolgáltatókkal való problémás ügyekben (E-on, tigáz),
- Családtámogatásokkal kapcsolatos ügyekben,
- Szociális ellátások (pénzbeni, természetbeni ellátásokkal) kapcsolatos ügyekben,
- Ellátórendszerrel kapcsolatban (különböző bentlakásos intézmények).
- Ezen ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok biztosítása az ügyfeleknek

VI. A TÁRSULÁS TAPASZTALATAI:

11

A 2007. július. 01-től működő intézményfenntartó társulás közel 3 éves tapasztalatait az
alábbiakban tudom összefoglalni.
Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészültek, egységes nyilvántartási
rendszert vezettünk be, amely a normatíva igénylés és az ellenőrzések szempontjából fontos
tényező. Kialakítottuk a telephelyek vezetőivel a közös szemléletet, egységes stratégiákat
dolgoztunk ki az ellátottak számának a megtartásában és növelésében. Biztosítottuk a társult
települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat figyelembe vettük. A
személyi juttatások terén egységesítettünk, de az eddigi juttatásokat továbbra is biztosítottuk
Örményesen és Kuncsorbán is.
Összességében kimondható az eltelt közel 3 év tapasztalata alapján, érdemes volt a társulást
létrehozni, az intézmények működése zavartalan a romló gazdasági helyzet ellenére. A
települések közötti kommunikáció jól működik, az intézmények épületeiben,
infrastruktúrájában fejlesztések valósultak meg. A szakmai munka minősége javult, egy-egy
probléma közösen kerül megoldásra.
VII. ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A
SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA
ÖSSZEGZÉS:
A beszámolási időszakban az intézmény beszámolást érintő szakfeladataiban jelentős
jogszabályi változások történtek, melyek a zavartalan működés szempontjából állandó
jogszabálykövetést igényeltek.
2009-ben a családsegítés terén az aktív korúak ellátásának áthelyezésével, nagyobb hangsúlyt
fektetett a jogszabály a család működési zavaraira, jelzőrendszer kialakítását, családi
problémák megoldásában való közreműködésre, családlátogatásokra.
Idősellátás terén, az étkeztetés, nappali ellátást, házi segítségnyújtást egybefüggően
„otthonközeli” ellátásnak minősítette, a 2010-es normatíváknak differenciálta szolgáltatás
típusonként.
Nappali ellátásnál az idősek részére az étkeztetés nem alapfeladat, külön kell rá támogatást
igényelni, ami működési engedélyköteles.
Házi segítségnyújtásban korlátozva az ellátandó személyek számát, a gondozók létszámától
tette függővé. Emiatt ezen a szakfeladaton határozott idejű 2010. december. 31-ig kapott
működési engedélyt az intézmény.
2010 január 01-től a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet teljes egészében hatályon kívül
került. Megváltoztak a szakfeladatokon a szakképesítési, és létszám előírások is.
2009-ben az intézmény 10 fő „út a munkához” programban foglalkoztatott személyt
alkalmaztunk, akik nagy segítséget nyújtottak a szakmai munkavégzésben.
5 fő érettségizett fiatal segítette a gondozónőket a 60 éven felüliek állapot és szükséglet
felmérésében. 987 főnél sikerült a felmérést elvégezni, eredményeként 42 fővel bővült az
ellátást igénylők száma. 26 fő kért étkeztetést, 11 fő a nappali ellátásban jelent meg. 5 fő
igényelt házi segítségnyújtást, 1 fő azonnal ellátásba kellett részesíteni. 4 fő családi háttér
nélkülit is sikerült felkutatni, akik a családsegítő szolgálat segítségével ellátáshoz jutottak.
Minden idősek klubjában 1-1 fő kisegítő segíti az étkeztetés és nappali ellátás technikai
jellegű feladatait (takarítás, mosás, mosogatás, valamint egyes feladatokban besegítenek a
házi segítségnyújtás tevékenységeibe.
2 fő karbantartói feladatot látott el, az évek óta elhúzódó külső és belső festéseket,
mázolásokat, a környezet rendbevételét az intézmény költségvetéséből sikerült megoldani,
mind a 4 telephelyen. 2010-ben 5 főt foglalkoztatunk ezen a programon belül.
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Hatósági és Szakmai Módszertani ellenőrzés:
2009 decemberében az Észak-Alföldi Regionális módszertani intézmény és Kisújszállás
Polgármesteri Hivatal, mint eljáró hatóság, átfogó szakmai ellenőrzést tartott az intézménynél
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és családsegítés témakörben. A
nyilvántartások jogszabály szerinti vezetése, helyszíni szemle, tárgyi és személyi feltételek
volt az ellenőrzés célja.
Az ellenőrzés szakvéleménye: minden szakfeladaton a nyilvántartások vezetése jogszabály
szerint történik, a tárgyi feltételeknek és a személyi feltételeknek vannak hiányosságai.
Összességében a szakmai munkát „jónak” minősítette az alábbi szöveges értékeléssel:
„A szolgáltatásnak több az erőssége, mint a javításra szoruló pontja. Az adott szolgáltatási
területen nincsenek olyan súlyosabb hiányosságok, amelyek egészségügyi vagy biztonsági
kockázatot hordoznak, vagy vezetési hibákra vezethetők vissza. A legfontosabb standardok
illetve elvárások általában teljesülnek, de elképzelhető, hogy vannak javításra vagy
fejlesztésre szoruló területek. Ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy az intézmény
vezetése és dolgozói azokat kezelni tudják. Ha úgy adódik, hogy valamin javítani vagy
változtatni kell, a vezetés és a dolgozók azt felismerik, és képesek megfelelő lépéseket tenni
azok kezelésére.”
A házi segítségnyújtásban 31 fő ellátottban határozta meg az ellátandó személyek számát a
hatóság, 34 főig lehet ellátni, azon felül működési engedélyt kell módosítani, valamint
alkalmazotti létszámot kell növelni. 2010 májusáig el tudta az intézmény látni az ellátási
igényeket. Jelenleg 2 főnél más megoldási javaslattal élt az intézmény.
Észak – Alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoport
2009-ben alakult, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 4 intézményből van tagja.
Intézményünkből az Igazgató és az örményesi telephelyvezető, aki egyben az Igazgató
helyettes tagja a munkacsoportnak. Célja: törvény, rendelet módosítások véleményezése,
javaslatok kidolgozása.
ÉAOP – Pályázat
A 2008-ban beadott pályázat eredményeként megújul az I. sz. Annaházi Idősek Klubja. 2009ben a pályázat megvalósítása elkezdődött, 2010 áprilisától az épület építkezése is folyamatos.
Eredményeképpen: Az épület teljes felújítása, infrastruktúra bővítése, bútorok eszközök
cseréje, a hiányzó tárgyi eszközök pótlása, komplex akadálymentesítés. Lehetőség az
időseken kívül ellátotti rétegek, fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak ellátására.
2010-ben a csökkenő normatívák miatt önk határozat alapján 1 fővel csökkent az intézmény
alkalmazotti létszáma, csökkentettük a munkaórák számát a nappali ellátásban és
gyermekjóléti szolgálatnál.
Az étkeztetés csökkenő igénybevétele miatt 2010-ben 13 fő idős étkezőt vettünk át a
gyermekélelmezési konyháról, normatíva növelés miatt.
Továbbképzés
Lezárult az akkreditált továbbképzés első szakasza, a szakdolgozók teljesítették a
továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
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HIÁNYOSSÁGOK, ÉS JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁG FELSZÁMOLÁSÁRA:
1.) Nappali ellátás
III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu: A fűtésrendszer felújítását pályázati forrásokból javasoljuk
megvalósítani pályázati lehetőségek figyelésével.
2.) Családsegítés
A nem megfelelő ügyfélfogadás megoldását az ügyféliroda elszeparálásával lehetne
megoldani. Az akadálymentes feljáró felújításához kér az intézmény önkormányzati
segítséget. Saját költségvetésből nem lehet megoldani.

3.) Házi segítségnyújtás
Az ellátott létszám működési engedélyben korlátozása miatt, el nem látható többlet
gondozási igények megoldásában több alternatív javaslatban gondolkodik az intézmény.
- Gondozást vállaló személyek felkutatása nyilvántartása, kiközvetítése
- „Út a munkához” program keretén belül szakképzett közfoglalkoztatottak
alkalmazása, ezzel egyidejűleg működési engedély módosítása.

VII. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS:
Az elmúlt években jelentősen javult az intézmény épületeinek az állapota, önkormányzati
és Polgármesteri Hivatal segítségével, a pályázati lehetőségek kiaknázásával. Fokozatosan
pótoltuk és cseréltük a szakmai munkát elősegítő eszközöket. Az intézmény szakdolgozói
munkakörükhöz szükséges szakképesítésekkel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a
hatékony önálló munkavégzést a telephelyeken. A gazdaságosabb működés megoldásában
továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és racionális megoldásokat
egy-egy újonnan jelentkező probléma megoldásában.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására
és elfogadására.

Fegyvernek, 2010. május. 18.

Készítette: Barta Józsefné

Barta Józsefné
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére a nyári gyermekétkeztetés céljából
nyújtott állami támogatás önkormányzati kiegészítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális és munkaügyi miniszter a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés
céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló
11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelete alapján Fegyvernek település 183 fő gyermek részére biztosíthat nyári
étkeztetést legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára. Finanszírozásra 370.-Ft/fő/nap állami támogatást biztosít, így az állami
normatíva 3.656.340.-Ft.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 410.-Ft/fő/napi áron tudja biztosítani az ebédet. A különbözet 40.Ft/fő/nap, amelyet az önkormányzatnak kellene kifizetnie.
Lebonyolítási időszak: 2010. június 16- augusztus 31-ig.
A nyári gyermekétkeztetés biztosítása nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, csak lehetőség a rászoruló
gyermekek támogatására.
Az önkormányzat költségei a következőképpen alakulnak:
183 fő x 410.-Ft x 54 nap = 4.051.620.-Ft
ebből állami normatíva:
3.656.340.-Ft.
önkormányzati kiegészítés: 395.280.-Ft
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a
határozati javaslatot, mely
alapján 395.280.-Ft önkormányzati kiegészítéssel támogatná a nyári
gyermekétkeztetést.

……../2010./V.27./ számú határozati javaslat
Nyári gyermekétkeztetés költségeinek önkormányzati kiegészítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés
terhére 395.280.-Ft összegben a nyári szociális gyermekétkezetés támogatására.

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal
4./ Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2010. május 18.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

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

E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2010. május 27-i
ülésére a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által
benyújtott kérelem alapján a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulója
alkalmából emlékmű (kopjafa) felállításáról

Tisztelt Képviselő Testület!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete 2010. május 19én Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületéhez kérelmet nyújtott be, melyben
kérik a képviselő testület támogatását a trianoni békediktátum 90. évfordulója
alkalmából Fegyvernek belterületén emlékmű - kopjafa - felállításához.
Az elhelyezésre a mellékelt helyszínrajz szerint két lehetséges hely került
megjelölésre :
1. Elsősorban Fegyvernek-Szapárfalu Ady Endre út 45/a (hrsz: 1815/2)
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a volt orvosi rendelő melletti
szabad területen
2. Fegyvernek-Szapárfalu Művelődési Ház és Könyvtár melletti közterületen a
Móricz Zsigmond út felőli részen
A kopjafa kivitelezéséhez és annak felállításához anyagi támogatást nem kérnek.

Egy Szapárfaluban felállítandó emlékhely kialakítása a településrész megbecsülését,
felértékelődését jelentheti. A javasolt elhelyezéssel elkezdődhet egy új központ
kialakítása, mely az ott lakók összetartozását erősítheti.
A kopjafa felállítására megjelölt két helyszín közül a volt orvosi rendelő melletti terület
olyan meglévő környezet, mely a megközelíthetőséget, a körüljárhatóságot, az
ünnepélyes megemlékezés zavartalanságát biztosíthatja, ugyanakkor nem zavarja a
közúti forgalmat, illetve a közúti forgalom nem zavarja az emlékhely intimitását.
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Tisztelt Képviselő Testület!
Kérem a fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
......................../2010. (V.27.)sz. önkormányzati határozati javaslat
Fegyvernek-Szapárfaluban felállítandó emlékműről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott
kérelmének megfelelően hozzájárul a Fegyvernek-Szapárfalu Ady Endre út 45/a
(hrsz: 1815/2) önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a volt orvosi rendelő
melletti szabad területen a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulója
alkalmából emlékmű - kopjafa - felállításához.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete
5.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. május 19.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére a Fegyvernek, Dózsa
Gy. u. 18. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Gyulai András Törökszentmiklós, Blaha L. u. 26. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be
a tulajdonát képező Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 18. sz. (478 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan
teljes területe 1117 m2, a lakás a következő helyiségekből áll: 3 szoba, konyha, főzőfülke,
fürdőszoba, kamra, veranda és egyéb gazdasági épület. A lakás jó állapotú, a víz – gáz
bekötésre került. Az ingatlan irányára: 5.000.000.- Ft.
Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
……………………../2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 18. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Dózsa Gy. u.
18. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Gyulai András
Törökszentmiklós, Blaha L. u. 26. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. május 17.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 27-i ülésére a Fegyvernek,
Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Dóka Gábor és László ingatlan eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező
Fegyvernek, Dózsa Gy u. 4. sz. alatti (495 hrsz.) ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1140
m2, az épület alapterülete 650 m2 + tetőtér. Az ingatlan irányára sütőüzemi berendezéssel
együtt 35 millió Ft, melyet 14 millió Ft-os tartozás terhel.
Az ingatlan értékesítésére több alternatívát ajánlanak:
- csak a főépület,
- csak a főépület plusz a Kft.
- az egész építmény
- az egész építmény plusz a Kft.
Amennyiben a képviselőtestület valamelyik alternatívát – további hasznosítás céljából elfogadhatónak tartja, úgy az adásvételi szerződés tartalmának pontosításához további
tárgyalásokra van szükség.

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

……………./2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat
A Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek,
Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti (495 hrsz.) ingatlan értékesítésével
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert az eladókkal történő
további egyeztetésekre.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület

Fegyvernek, 2010. május 18.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-i ülésére a zártkerti 4111 hrszú szántó értékesítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
2010. április 23-án Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u. 193. sz. alatti lakos részéről
vételi ajánlat érkezett a zártkerti 4111 hrsz-ú 3604 m2 területű, 9.08 AK értékű szántó
ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlanra tett vételi ajánlat 80.000.- Ft, mely 8.810.- Ft-ot jelent
aranykoronánként.
Az ingatlan értékesítése mellett szól, hogy a területe igen kicsi, az önkormányzatnak a
környéken tulajdonrésze nincs, valamint az ajánlattevő a szomszédos ingatlanok tulajdonosa.
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.
…………./2010. (V. 27.) sz. határozati javaslat
a zártkerti 4111 hrsz-ú szántó értékesítéséről.
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4111
hrsz-ú, szántó művelési ágú 3604 m2 nagyságú 9.08 AK értékű
ingatlanát 10.000,- Ft/AK-ként, 90.800.- 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 jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. május 17.
/:Huber Ferenc:/
polgármester

