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Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2012. augusztus 23-a i ülésére a két ülés
között i eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Augusztus 3-án a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központ kirendeltség
vezető jével Hevesi-Tóth Ferenccel tárgyalást folytattunk
Törökszentmiklóson a közfoglalkoztatással kapcsolatban.

 7-én szintén a közfogla lkoztatás volt a témája a Fegyverneken tartott
egyeztetésnek.

 7-én az önkormányzathoz érkezett „Sörpatika” vendéglátó egység
éjszakai rendezvényeivel kapcsolatos lakossági panaszról
egyeztetést tartottunk a kocsmát üzemeltető , a lakosok, valamint az
önkormányzat képviselő inek részvéte lével .

 10-én a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalban a
Kormányhivata l tá jékoztatót tartott az újonnan alakuló Járási
Hivata lokról .

Rendőrségtő l kapott tá jékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Július 3 3 6 810

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 4
- köztemetés -
- átállási támogatás -

B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, 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 -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: 2012. évre tervezett: 3.000.000,- Ft
Augusztus 10-ig felhaszn. 1.631.542,- Ft
Felhasználható: 1.168.458,- Ft



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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: 2012. évben felhasználható: 3.500.000,- Ft

Április 30-ig felhaszn.: 3.120.000,- Ft
Felhasználható: 380.000,- Ft

 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

IV. Fontosabb jogszabályok :

 2012. évi XCIII.tv.
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 2012. évi XCVII.tv.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.tv. és a fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV.tv. módosításáról

 2012, lcu XCVIII.tv.
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV.tv. módosításáról

 2012. évi CIII.tv.
Az Erzsébet-programról

 2012. évi CV.tv.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. módosításáról

 2012. évi CVI.tv.
Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról

 2012. évi CXV.tv.
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.tv.
módosításáról

 2012. évi CXVIII.tv.
Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 2012. évi CXXIII.tv.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.tv. módosításáról

 2012. évi CXXIV.tv.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. módosításáról

Fegyvernek, 2012. augusztus 14.

Tatár László
polgármester
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T Á J É K O Z T A T Ó

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2012. augusztus 23-i ülésére az

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése értelmében a

a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom:

( A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő

előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. )

A költségvetés eredeti főösszege 2.051.667 eFt. Ez idáig a 2012. évi költségvetés egy alkalommal

került módosításra, mely során a főösszeg 114.539 eFt-tal nőtt , így a módosított költségvetés

főösszege 2.166.206 eFt.

Az önállóan gazdálkodó intézményeknél saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt az I.

félévben.

A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 3.000 eFt-os keret terhére a

következők voltak:

Feladat megnevezése

Összeg (e

Ft)

POLGÁRMESTERI KERET +3.000

1.) Kölcsön 11 fő részére - 224

2.) Segély 4 fő részére -29

3.) Civil szervezetek működési támogatása -1.007

Összes felhasználás 2012.06.30. -1.260

Maradvány: 1.740

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú

melléklet 28-29. oldala tartalmazza.
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Összegzés

Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítése

Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 51,09%, időarányos.

A működési bevételek teljesítése összességében 39.77 %-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy

az intézményi működési bevételeknél féléves szinten 17,21 %-os bevételi lemaradás van, részben az

étkezési térítési díjak bevételeinek csökkenése, részben a fizetési morál romlása miatt ( kintlévőségek

állományának növekedése, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések elmaradása a

beruházás üteme miatt). Befolyásoló tényező, hogy egyes bevételek( értékesítés bevételei , bérleti

díjakból származó bevételek, működési költség hozzájárulások, ) nem folyamatosak.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei időarányos szint felett teljesültek 52,66 %-ra. Ezen

belül a helyi adókból a tervezett bevételek 53,54 %-a folyt be, az átengedett SZJA bevételek 51,97 %-

os teljesítést mutatnak , a finanszírozási rendnek megfelelően. Az egyéb sajátos bevételeknél a

bírságok, pótlékok terven felül teljesültek. Előirányzatosításuk a soron következő költségvetés

módosításkor szükséges. Az állami támogatások teljesítése 56,95%-os, ezen belül a normatív

támogatások 52,30 %-os, a kötött felhasználású támogatások 69,55%-os szintet mutatnak, a

finanszírozási rendnek megfelelően. Fejlesztési és egyéb támogatás jogcímeinek bevételeit a

költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár jóváhagyása alapján előirányzatosítani kell. A

felhalmozási és tőke bevételeknél a teljesítés 51,57%, az I. félévben bevételi többlet realizálódott,

mely földterület értékesítéséből származik.

A támogatás értékű bevételek bevételei időarányos szint alatt 38,63 %-ra teljesültek az első
félévben. Ezen belül a működési célú támogatás értékű bevételek közül a TB alapokból ( OEP
finanszírozások) juttatott bevételek 45,52 %-os teljesítésének oka, hogy A házi gyermekorvosi és a
védőnői szolgálat finanszírozása nem éri el a tervezettet, amely a tavalyi (2011. évi) teljesítés alapján
lett tervezve. A szolgálatok helyettesítése miatt csökkentett finanszírozást kap az önkormányzat.

Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételek teljesítése 64,73 %-os. A társult

Önkormányzatoktól átvett működési hozzájárulások teljesítése 66,13 %-os , a Kistérségi normatív

támogatásokból a tervezett összeg 39,26 %-a folyt be. A felhalmozási célú támogatás értékű

bevételként tervezett összegből 19,68 % teljesült az I. félév végéig. Itt kerültek tervezésre a

fejlesztésekhez pályázott összegek az eredeti költségvetésben.

A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 10,11%-os, a

működési célra átvett pénzeszközök az éves előirányzatot meghaladó. A felhalmozási célra átvett

pénzeszközöknél jelentkező lemaradás a szennyvízhálózat kiépítéséhez tervezett társulati

hozzájárulás összege, mely a megvalósulás ütemének megfelelően realizálódik majd.

A támogatási kölcsönök visszatérüléséből tervezett bevételek 42,07 %-a folyt be az első félévben. Az

adósok körében a vártnál rosszabb volt a visszafizetési morál, illetve levonások érvényesítése LFT-ből,

ARS-ből, a felhalmozási kölcsönök vonatkozásában.
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Az előző évi pénzmaradvány 88,17%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. (maradvány

az intézményeknél leírtak szerint.)

2012. június 30-án 144.568 eFt folyószámlahitelt vett igénybe az önkormányzat. 2011. december

31-én 133433 eFt volt az önkormányzat folyószámla hitele. A 2012. évi költségvetés 6.795 eFt-ot

tartalmaz. A beszámoló időpontjában 11.135 eFt-ot vett igénybe az Önkormányzat. (a mezőgazdasági

bevételek csak a II. félévben jelentkeznek. )

Kiadások: Az önkormányzat kiadásait összességében 50,42 %-ra teljesítette, időarányos szint felett, a

bevételekkel arányosan. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 51,39 %-os, arányosan

a létszám teljesítésével. A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I. félévben az

előirányzathoz viszonyított teljesítés 50,89 %. A dologi kiadások összességében időarányosan 43,91

%-ra teljesültek. Ezen belül az energia kiadásokra tervezett összeg 66,16 %-os teljesítéssel

meghaladja az időarányos szintet, a rehabilitációs hozzájárulás tervezett összegéből a felhasználás

36,97 %, míg a kötött felhasználású dologi kiadások 50,94 %-a felhasználásra került az I. félév

végéig. Az egyéb dologi kiadások időarányos szint alatt teljesültek (35,52%), a vásárolt élelmezés

kiadásai 50,50%-os teljesítést mutatnak, a kis mértékű eltérés abból adódik, hogy az étkezés

igénybevétele változó. A pénzeszköz átadások teljesítése összességében 78,95%-os. Míg a működési

célú pénzeszközátadások önkormányzati szintű teljesítése 79,47 %-os, a felhalmozási célú

pénzeszközátadások előirányzata nem került felhasználásra a féléves tájékoztató időpontjáig.

Az egyéb támogatások kifizetései 60,28 %-osak összességében. (szociális ellátások)

Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 157,19 %-os, az eltérést az útravaló ösztöndíj

program, és az ingyenes alma program okozza(Orczy Iskola), költségvetés módosításakor az

előirányzatot az intézménynek rendezni kell. A felhalmozási kiadások alakulását a pályázati

eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.

A hitel visszafizetés (felhalmozási célú) a tervnek megfelelően alakult, a hitelszerződéseknek

megfelelő ütemben és mértékben.

Az adott kölcsönök előirányzatának 15,19 %-a került felhasználásra.

A támogatás értékű kiadások teljesítése meghaladja az éves előirányzatot 103,07%-os. Ennek oka,

hogy a Társult Önkormányzatokkal a pénzmaradvány elszámolás megtörtént.

Létszám: (közcélú foglalkoztatottakkal együtt) Az önkormányzati szintű teljesítés 333,81 fő, 101,39

%.

Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási

Kp.

-nincs eltérés

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -nincs eltérés
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Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Orczy Anna Ált.Isk. tagintézmény

- nincs eltérés

Művelődési Ház és Könyvtár -nincs eltérés

Önkormányzat +9,28 fő

Polgármesteri Hivatal -0,84 fő

Gyermekélelmezési Konyha -1,00 fő eltérés

Orvosi Rendelő -2,00 fő eltérés

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Intézmény

-0,87 fő eltérés

ÖSSZESEN: +4,57 fő

-ebből közcélú foglalkoztatás eltérés +9,78 fő

A II. félévben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a

költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.

A beszámoló készítés időpontjában lejárt határidejű tartozása nincs az Önkormányzatnak.

Remélhetőleg a költségvetésben tervezett előirányzatokat tartani tudjuk és év végére konszolidálódik

a pénzügyi helyzet.

A szükséges módosító javaslatokat a szeptemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény összességében a bevételeit 42,85 %-ra, kiadásait 43,95 %-ra teljesítette.

Fegyvernek Telephely

Bevételek

A működési bevételek teljesítése összességében kissé elmarad az időarányostól.
Az étkezési térítési díj bevétel a tervezett alatt maradt. Sajnálatos módon az ellátottak egyre
kevesebb ebédet kérnek, ami az anyagi helyzetükre vezethető vissza. Az előző évben az első félévben
havonta átlagosan 3.082 adagot, ebben az évben az első félévben átlagosan 2.766 adag ebédet
kértek, ami 20%-os csökkenést jelent. A megállapodással rendelkezők száma nem csökkent, csak nem
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egész hétre, hanem pár napra kérik az ebédet. Sajnálatosan ez befolyásolja az állami normatív
támogatást, mivel ez csak arra a napra igényelhető, amikor az étkezést is igénybe vették.
Az egyéb működési bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat ( 2011.
december hóra), valamint az SOS telefon térítési díját ( áprilistól) tartalmazza. A magasabb teljesítést
az SOS telefon térítési díja okozza, mivel azt az intézmény nem tervezte.

Az egyéb támogatásértékű bevétel egyrészt a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja,
ami a közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás 2011. december hónapról.
Ugyancsak itt szerepel a „szociális szakemberek képzése „ pályázat miatt az elkülönített számlára
utalt összeg is, mivel az ezzel kapcsolatos számlákat erről az elkülönített bankszámláról kell
kiegyenlíteni.
A véglegesen átvett pénzeszköz az ellátottak által befizetett támogatást mutatja.

A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény egy részét felhasználta.

Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény.
A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Az
étkezési bevételnél írtuk, hogy csökkent az étkezés, a teljesítési adat mégis azt mutatja, hogy a
felhasználás magasabb az időarányostól. Ennek az az oka, hogy a második negyedéves elszámolás
még nem történt meg, csak a két előleget mutatja.

Kiadások

A személyi juttatásokon belül a bér felhasználása időarányos, a kisebb megtakarítást a
betegszabadság igénybevétele okozta, ami az egyéb személyi juttatások között jelentkezik. Év közben
jogszabályi előírás miatt előirányzat növekedést a bér kompenzáció okozott.
Az egyéb személyi juttatás is megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd
kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása, mivel
ezek a második félévre áthúzódnak.
Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál összességében az előirányzat felhasználása kisebb megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés előirányzat teljesítése jóval alatta marad a tervezettnek. Ennek oka az ebéd
igény csökkenése, mint az a bevételnél leírtuk, és hogy az élelmezési számlákat utólagosan
egyenlítjük ki, így ebben a félévben öt hónapot nem pedig hatot.
A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás, szintén a tervezett szerint alakult. Kissé
magasabb , de a második félévben egy hónappal kevesebb gázszámlát kell fizetni. Remélhetőleg
fedezi a kiadást a tervezett előirányzat.
A pszichológus foglalkoztatására jóváhagyott összeg felhasználása megfelelő.
Az egyéb dologi kiadásokat majdnem teljesen felhasználta az intézmény. Évek óta ezt az összeget
tervezhetjük, ezért az árak emelkedése miatt ez várható volt, annak ellenére, hogy amennyire
lehetséges minden területen takarékoskodunk. Jelentős a túllépés az irodaszer beszerzés, a telefon
használat, a szennyvízszippantás területén, a fénymásoló üzemeltetésére már tervezni sem tudtunk.
Az évek alatt jelentősen nőtt a törvény által előírt nyilvántartások száma is, ami jelentősen növelte az
ezzel kapcsolatos kiadásokat. Ezeknek a várható kiadásoknak egy részére fedezetet nyújt a „ szociális
szakemberek képzése” pályázat, más kiadások megtakarítása, valamint esetleges befizetések.
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A második félévben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a
saját bevétel és az élelmezési kiadás csökkeni fog, ami maga után vonja a étkezés normatív
támogatásának csökkenését is.
A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt.
A létszám, bér, és járulékok az I. félévben a tervezett szerint alakult.
Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pszichológus foglalkoztatása 263 e Ft
Energia felhasználás 1.482 e Ft
Pénzmaradvány felhasználás
a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint 68 e Ft

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről:
bér kompenzáció 1.081 e Ft

Kint levőségek 2012.06.30-án:
Térítési dij hátralék 311.325,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből
adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden
esetben sikerül beszedni. Amint látszik a tartozás nagy része több éven túli.

Örményes

Bevételek

Az intézményi működési bevételek:
Az étkezési bevétel elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a tervezett 850 adag/hó ebéddel
szemben kevesebbet, átlag 676 adag/hó ebédet kértek az ellátottak, ez havonta átlag 174 adaggal
kevesebbet jelent.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási
díjat az eredeti költségvetésben nem terveztük, csak 2011.december hónapot érinti, 2012-ben ez a
térítési díj megszűnt. Az ebéd kiszállításért befizetett térítés nem éri el a tervezett időarányos részt,
és a házi gondozásért sem fizettek az ellátottak.
Az egyéb támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja, ami a
közcélú foglalkoztatottak támogatása. Ez áthúzódó támogatás 2011. december hónapról.
Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény.
A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye.
A felhasználás az előirányzatnak megfelelően alakult.
A beszámolási időszakban a második negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget
mutatja. Az ebéd csökkenése miatt várhatóan a szociálpolitikai támogatás is csökkeni fog.

A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény még nem használta fel.

Kiadások

A személyi juttatások felhasználása a tervezettek szerint alakultak.
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A bér felhasználás kissé magasabb , melynek oka, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér
kompenzációt fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az első
félévben nem került kifizetésre.
Az egyéb személyi juttatások az előirányzat szerint alakultak.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadások összességében megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a
konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem hat, hanem öt hónap
mutatkozik a beszámolási időszakban.
Az energiára tervezett előirányzatból még nem használt fel a telephely. Ezt félévente az
önkormányzat egy összegben számlázza. Teljesítése a következő időszakra esik.
Az egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak. Ez szinte minden területre érvényes. A folyóirat
előfizetés, munkaruha vásárlás az év utolsó negyedévében várható, törekszünk a takarékosságra.

A második félévben az örményesi telephelyen várhatóan alacsonyabb lesz az étkezési bevétel és
kiadás, valamint az ebéd szállításért fizetendő térítési díj , a tervezettől a kisebb igénybevétel miatt.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

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

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás : a 15/2012.(V.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény még
nem használta fel.

A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a
telephelynek.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről
bér kompenzáció 437 e Ft

Kint levőségek 2012.06.30-án:

Térítési dij hátralék 130.685,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből

adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden

esetben sikerül beszedni.

Kuncsorba

Bevételek

Az intézményi működési bevételek összességében elmaradnak a tervezett előirányzat időarányos
részétől.
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Az étkezési bevétel elmaradásának oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az ellátottak. A
tervezett 1.100 adag/hó-val szemben átlag 801 adag/hó ebédet kértek az ellátottak, ez havonta
átlag 299 adag csökkenést jelent.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási díjat takar. Az házi gondozásért az ellátottak még
nem fizettek térítési díjat, az ebéd szállításért a fent leírt csökkenés miatt, pedig kevesebbet a
tervezett időarányos résztől.
Az intézményfinanszírozást a 5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény.
A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye.
A felhasználás meg takarítást mutat, melynek oka a tervezettnél kevesebb ebéd.
A beszámolási időszakban a második negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget
mutatja.

A pénzmaradványt a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény még nem használta fel.

Kiadások
A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakultak.
A bér többlet felhasználását az okozza, hogy a dolgozóknak jogszabályban előírt bér kompenzációt
fizetünk, melynek előirányzata utólag kerül módosításra. A tervezett jutalom az első félévben nem
került kifizetésre.
Az egyéb személyi juttatások a nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési idejére fizetett juttatást és a
jubileumi jutalmat tartalmazza. Ezeket az első félévben kifizettük.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.

A dologi kiadások felhasználása összességében jelentős megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés a bevételnél leírtak miatt kevesebb, valamint hogy a számlákat utólag kapjuk a
konyhától, így az a következő hónapban kerül könyvelésre. E szerint nem hat, hanem öt hónap
mutatkozik a beszámolási időszakban.
Az energia kiadás meghaladja az előirányzat időarányos részét. Valószínűleg az éves kiadást nem
fedezi.
Az egyéb dologi kiadásnál is megtakarítás mutatkozik. Ez szinte minden területre érvényes. Van

olyan kiadás pl. a munkaruha vásárlás ami az év utolsó negyedévében várható, mindemellett
törekszünk a takarékosságra.

A második félévben a kuncsorbai telephelyen várhatóan kisebb lesz az étkezési bevétel és az étkezési
kiadás, valamint az ebéd szállításért fizetett térítés az eredeti előirányzathoz képest.

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

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás: a 15/2012.(IV.27.) sz. önk. határozat szerint az intézmény még
nem használta fel.

A tervezett szociálpolitikai támogatásra várhatóan teljes egészében nem lesz szüksége a
telephelynek.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről
bér kompenzáció 168 e Ft
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Kint levőségek 2012.06.30-án:

Térítési díj hátralék 124.343,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakat. Ebből

adódik az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden

esetben sikerül beszedni.

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1.) Az első féléves gazdálkodás alakulása.
Az intézmény működése zavartalan volt minden telephelyen az I. fél évben.

A feladatokat igyekeztünk rangsorolni, a költségvetési rendeletben foglaltakat betartani.

Az intézmény kintlévőségei 2012. június 30-án: étkezési térítési díj hátralék 34 e Ft.

Fegyvernek Óvodák és Bölcsőde

2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Óvodák: 2012. I. félévi teljesítése Bevételi: 52,96 %, Kiadási: 52,91 %

Bölcsőde: 2012. I. félévi teljesítése Bevételi: 47,97 %, Kiadási:47,57 %.

A bevételek teljesítése időarányos.

 A saját bevételek esetében az étkezési térítési díjnál van némi lemaradás, mely abból adódik,
hogy az igénybevevők közül az ingyenesen étkezők a tervezettől magasabb arányú, ez a
szoc.pol.-nál jelentkezik többletként. Egyéb bevételek között szerepel a hulladékból származó
bevétel.

 Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatások,
melynek alapja a megkötött szerződések, 1 fő munkatapasztalat szerzés céljából alkalmazott,
6 fő rövid távú közfoglalkoztatott 1 havi (december) alkalmazására.

 Véglegesen átvett pénzeszközök alapítványtól kapott támogatás úszásoktatáshoz 70 e Ft,
nyári táborra 33 e Ft.

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik

július hónapra.

 Az előző évi, önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele részben
megtörtént, teljes felhasználása áthúzódik július hónapra.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
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 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – óvodák: 50,81 %, bölcsőde: 48,26.%. A
bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Huzamosabb
ideig az óvodatitkár – üzemi balesete miatt volt táppénzen, feladatát belső helyettesítéssel
oldottuk meg úgy, hogy a gazdasági ügyintézőt 6 óra helyett 8 órában foglalkoztattuk.
Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 234 eFt. 2011. május 9-től 2 fő
csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása
érdekében. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került. Előirányzatának
módosítására a második félévben nyújtunk be javaslatot. Az Önkormányzat 2012-ben is
nyújtott be pályázatot óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott
összeg bér részének felhasználására a második félévben kerül sor. Az előző évi pályázat bér
részének kifizetése -pénzmaradvány terhére- januárban volt. A kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi
rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző
évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése nem időarányos, mivel a betegszabadság
fedezete a bérnél van.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.

 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,
melynek oka a bevételeknél elemzésre került.

 A céljelleggel biztosított összeg (úszásoktatás, óvodai fejlesztő program dologi része,
Generáli pályázat) teljes mértékben felhasználásra került.

 Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az
energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik
előleg formájában ( kivéve az újtelepi óvodaegység)– elszámolás következő év márciusban
lesz.
Az óvodaegységeknél a nagytakarítás nyitva tartástól függően megtörtént, illetve

folyamatban van..

A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a

tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént.

Szakmai kiadások elsősorban az IPR (óvodai fejlesztő program) e célra fordítható összegéből

történtek.

 Támogatásértékű kiadás teljesítése 100%. (a 2011.évi pedagógus továbbképzés normatíva
maradványának visszautalása)

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az

intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos

módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

4.) Felhalmozási kiadások
2012. I. félév folyamán sem beruházás, sem felújítás nem volt.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. fél évi, illetve II. fél évi
várható alakulása.
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2012.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak szerint. A II. félévi várható alakulás 3.

pontban foglaltak alapján.

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

végrehajtásra került. Az óvodai fejlesztő programmal kapcsolatos pénzeszközök, továbbá a

pályázaton nyert összeg (Generáli) szintén felhasználásra került.

Örményes Napsugár Óvoda

2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Az óvoda 2012. I. félévi teljesítése Bevételi: 47,85 %, Kiadási: 47,70 %

A bevételek teljesítése időarányos.

 A saját bevételek esetében van némi többlet teljesítés, mely abból adódik, hogy az élelmezés
igénybevétele a tervezettnél magasabb kihasználtságot ért el az óvodában.

 Egyéb bevételek között szerepel a hulladékból származó bevétel.

 Támogatásértékű bevételként szerepel a Munkaügyi Központtól átvett támogatás melynek
alapja a megkötött szerződés, 1 fő rövid távú közfoglalkoztatott 1 havi (december)
alkalmazására

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik

július hónapra.

 Az előző évi, önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele részben
megtörtént, teljes felhasználása áthúzódik július hónapra.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 50,27 %. A bérfelhasználás teljesítése is
tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra
kifizetett összeg 39 e Ft. Egy fő dajka március közepe óta beteg, távolléte idejére 1 főt
alkalmazunk határozott időre szóló kinevezéssel. A jogszabály által előírt bérkompenzáció
kifizetésre került. Előirányzatának módosítására a második félévben nyújtunk be javaslatot.
A kiemelkedő munkáért járó kereset-kiegészítés tervezett összege időarányosan
felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy
célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra a
MIP csoport tagjának.

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése nem időarányos, mivel egyrészt a
betegszabadság fedezete a bérnél van tervezve, másrészt a jubileumi jutalom kifizetése az
év második felében lesz.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.

 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,
melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
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 Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az
energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás
havonként történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban van. Ebből
adódik, hogy az előző évi elszámolás kapcsán gázdíj visszatérítés jelentkezett, ami 95%-ban
fedezte az első félévi szilárdtüzelő anyag felhasználást.

 Szakmai kiadásokra az év második felében kerül sor.

 A támogatásértékű kiadások 100%-ban teljesültek (visszautalásra került az energia
maradvány, a szabad pénzeszköz és a ped.továbbképzés maradványa).

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az

intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos

módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

4.) Felhalmozási kiadások

2012. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkeztünk.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi

várható alakulása.

2012.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3.

pontban foglaltak szerint.

6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok

Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán nem volt.

Kuncsorba Óvoda

2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Az óvoda 2012. I. félévi teljesítése Bevételi: 54,93 %, Kiadási: 54,80 %

A bevételek teljesítése időarányos.

 A saját bevételek esetében elmaradás van, mely abból adódik, hogy a gyermek élelmezés
igénybevétel növekedés az ingyenes étkezés irányába tolódott, mely megmutatkozik a
szoc.pol. támogatásnál. Az alkalmazotti igénybevétel is jelentősen csökkent.

 Támogatásértékű bevételek előirányzata között szerepel az iskolától átvett pénzeszköz
(iskolának energia költségek), melynek teljesítése a II. félévben fog megtörténni.

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos módosított előirányzathoz viszonyítva, az
energia kiadások szükséges fedezete miatt.
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A szoc.pol. támogatás étkezéssel van összefüggésben, melynek félévi elszámolása áthúzódik

július hónapra.

 Az előző évi, önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele részben
megtörtént, teljes felhasználása áthúzódik július hónapra.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.

 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 52,17%. A bérfelhasználás teljesítése is
tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra
kifizetett összeg 20 e Ft. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetésre került.
Előirányzatának módosítására a második félévben nyújtunk be javaslatot. A kiemelkedő
munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került,
részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése
után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport
tagjának.

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos – bérlettérítés, cégtelefon,
betegszabadság. Ez utóbbi fedezete a bérnél van tervezve.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.

 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,
melynek oka a bevételeknél elemzésre került.

 Az egyéb dologi kiadások teljesítése eltér az időarányostól, ebben közrejátszik az energia
költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként
történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz. Az elmúlt évi gázdíj
elszámolás márciusban volt. Ez a 2012.évre tervezett összeg felét tette ki. Így a részszámlák
és az elszámoló számla együttvéve 130e Ft-tal túllépte az előirányzatot.

 Szakmai kiadásokra az év második felében kerül sor.

 Támogatásértékű kiadás teljesítése 100%. (a 2011.évi pedagógus továbbképzés normatíva
maradványának visszautalása)

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.

A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az

intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.

Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos

módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

4.) Felhalmozási kiadások

2012. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkeztünk.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi

várható alakulása.2012.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II.

félévi várható alakulás 3. pontban foglaltak szerint.

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

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény

 A tagintézmény 2012. I. félévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,31%-ra,
kiadását pedig 58,19%-ra teljesítette, ami – kompenzálva az egyszeri kiadásokkal (pályázati
összegek) – időarányosnál kicsit magasabb mértékű.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei 14,09%-kal magasabbak az időarányosnál,
elsősorban egyszeri bevételek, továbbszámlázott és egyéb szolgáltatások, valamint az étkezési
bevételek nagyobb arányban teljesülnek az I. félévben.

 A támogatásértékű működési célú bevételek 351,4%-os teljesülése a még nem tervezett, de már
befolyt munkaügyi központ támogatásának, az Útravaló pályázatoknak, a „Határtalanul”
pályázatnak, valamint az „ingyenes alma” elszámolási technikájának köszönhető.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök kisebb, sport és pályázati támogatásból
tevődnek össze.

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.

 Az intézményfinanszírozás 54,65%-os teljesítése a kiadások alakulásának függvényében
magasabb az időarányosnál. A szociálpolitikai támogatás előirányzata reálisnak mutatkozik.

 A személyi juttatások 54,97%-os teljesítése nincs összhangban a jelenlegi tervezett számokkal,
hiszen a bér 54,97 %-os teljesítése tartalmaz még nem tervezett pályázati kiadásokat, az egyéb
személyi juttatások jelentős túlteljesítésének okai a még nem tervezett Útravaló ösztöndíjak,
illetve a HHH pályázathoz kapcsolódó továbbképzési kiadások.

 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A vásárolt élelmezési kiadások 59,90%-os mértéke megfelel a várakozásnak, hiszen az első
félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 64,25%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások
99,45%-os teljesítése „tarthatatlanul” magas, igaz a gázenergia kiadások jelentős része az I.
félévre esik. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a megfelelő ütemben
alakulnak.
Az egyéb dologi kiadások látszólag (65,92%) felülteljesültek, azonban a TÁMOP és a Határtalanul
pályázat kiadásai még nem szerepelnet az előirányzatok között.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 312,67%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló ösztöndíj
és az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető.

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 Támogatásértékű kiadásként a tagintézmény az e. évi pénzmaradványból 800 eFt-ot
visszafizetett.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 37,25 fővel teljesült
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Szakiskola Intézményegység

 Az intézményegység 2012. I. félévi bevételét és kiadását egyaránt 48,94%-ra teljesítette, ami
időarányosnak tekinthető, azonban a szakképzési maradvány és a további fejlesztési
támogatások felhasználását még nem kezdtük el..

 Az I. félév folyamán az intézményegységnél nem terveztünk működési bevételt, a befolyt 211
eFt. közvetített szolgáltatás és egyéb térítésből áll össze.

 A támogatásértékű működési célú bevételek a még csak részben előirányzatosított Útravaló és a
Szakiskolai ösztöndíjpályázatok befolyt összegeiből állnak.

 A felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében a befolyt szakképzési
hozzájárulások adatai állnak szemben az aktuális előirányzattal.

 Az előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele igen, a felhalmozási célú még nem
teljesült.

 Az intézményfinanszírozás 43,79%-os teljesítése a befolyt, de fel nem használt szakképzési
hozzájárulás miatt alacsonyabb az időarányos mértéknél.

 A személyi juttatások 50,85%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal,
hiszen a bér 50,17%-os teljesülése reális, míg az egyéb személyi juttatások 67,67 %-os
teljesítésének okai a még nem tervezett Útravaló ösztöndíjak, illetve a HHH pályázathoz
kapcsolódó továbbképzési kiadások.

 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A dologi kiadások 57,68%-os teljesítése több tényező eredője. A kötött dologi kiadások a
megfelelő ütemben alakulnak, míg az egyéb dologi kiadások egy részének az előirányzatát az
Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi költségvetése tartalmazza.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 94,44%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló és
„szakmunkás” ösztöndíj mértékének köszönhető..

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 Támogatásértékű kiadásként az intézményegység az e. évi pénzmaradványból 123 eFt-ot
visszafizetett.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 14,75 fővel teljesült.

A tagintézménynek kintlévősége a beszámolási időszak végén nincs.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység

 Az intézményegység 2012. I. félévi bevételét és kiadását egyaránt 56,68%-ra teljesítette, ami
időarányosnak tekinthető.

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.

 Az intézményfinanszírozás a kiadások – az előző évi pénzmaradvány mellett – csaknem
kizárólagos forrása, így az 49,73%-os teljesítés a kiadás mértékének megfelelő nagyságú.

 A személyi juttatások 50,59%-os teljesítése időarányosan alacsonyabb az jelenlegi tervezett
számoknál. A bér 47,76%-os teljesülése – a még ki nem fizetett jutalom és a túlórák
elszámolásának „csúszása” miatt miatt reális, míg az egyéb személyi juttatások 139,94%-ának oka
a betegszabadság és az EPSZ vezetőjének – TÁMOP pályázatból finanszírozott -
továbbtanulásával kapcsolatos kiadásai.
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 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A dologi kiadások esetében az előirányzatot az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményi
költségvetése tartalmazza.

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 Támogatásértékű kiadásként az intézményegység az e. évi pénzmaradványból 421 eFt-ot
visszafizetett.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 5,5 fővel teljesült.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

 A tagintézmény 2012. I. félévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
56,68%-ra teljesítette, ami – ami – kompenzálva az egyszeri kiadásokkal (pályázati összegek) –
időarányosnál kicsit magasabb mértékű.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei alacsonyabbak az időarányosnál,
elsősorban egyszeri bevételek, az egyéb szolgáltatások, valamint az étkezési bevételek
„túltervezettségének” köszönhetően.

 A támogatásértékű működési célú bevételek 300%-os teljesülése a még nem tervezett, de már
befolyt Útravaló pályázatoknak, a „Határtalanul” pályázatnak valamint az „ingyenes alma”
elszámolási technikájának köszönhető.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök kisebb pályázati támogatásból tevődnek
össze.

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.

 Az intézményfinanszírozás 54,13%-os teljesítése a kiadások függvényében magasabb az
időarányosnál. A szociálpolitikai támogatás előirányzata reálisnak mutatkozik.

 A személyi juttatások 53,33%-os teljesítése egyrészt összhangban van az jelenlegi tervezett
számokkal, hiszen a bér 52,06%-a tartalmaz még nem tervezett kiadásokat (bérkompenzáció egy
része), míg az egyéb személyi juttatások jelentős túlteljesítésének okai a még nem tervezett
Útravaló ösztöndíjak, illetve a HHH pályázathoz kapcsolódó továbbképzési kiadások.

 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A vásárolt élelmezési kiadások 54,79%-os mértéke megfelel a várakozásnak, hiszen az első
félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 64,18%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások
106,97%-os teljesítése „tarthatatlanul” magas, igaz a gázenergia kiadások jelentős része az I.
félévre esik. A kötött dologi kiadások a tervezettnek megfelelő ütemben és mértékben alakulnak.
Az egyéb dologi kiadások 95,18%-os teljesülése nagyon magasnak mutatkozik, igaz az IPR
pályázat kiadásai csak részben előirányzatosítottak és vásárolt közszolgáltatások előirányzata
még a bérnél található.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 256,99%-os teljesülése a még nem tervezett Útravaló ösztöndíj
és az „ingyenes alma” elszámolás technikájának köszönhető..

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 38,5 fővel teljesült.
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Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

 A tagintézmény 2012. I. félévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
50,12%-ra teljesítette, ami az időarányosnak tekinthető.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei 58,98%-kal megfelelő mértékben teljesült,
mivel az étkezési bevételek – az étkezési napok számával arányosan - az I. félévben magasabbak.

 A támogatásértékű működési célú bevételek 443,24 %-os teljesítése két tényező eredménye,
miszerint a közcélú foglalkoztatottak juttatásait igen, míg az „ingyenes alma” még nem
„előirányzatosítottuk”.

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.

 Az intézményfinanszírozás 49,09%-os teljesítése megfelelő mértékű, szociálpolitikai támogatás
előirányzata kicsit túltervezettnek mutatkozik, bár az I. félévi elszámolást még nem tartalmazza a
könyvelés.

 A személyi juttatások 52,06%-os teljesítése összhangban van az jelenlegi tervezett számokkal,
hiszen a bér 52,12%-a tartalmaz még nem tervezett kiadásokat (bérkompenzáció egy része), míg
az egyéb személyi juttatások 50,87 %-os teljesítésé is időarányosnak mutatkozik.

 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A vásárolt élelmezési kiadások 50,85%-os mértéke alacsonyabb a várakozásnál, annak ellenére,
hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 42,71%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások
24,59%-os teljesítése alacsony, azonban a tüzelési pellet készletünk a minimális szinten van. A
rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a tervezettnek megfelelő ütemben és
mértékben alakulnak.
Az egyéb dologi kiadások 55,06 %-os teljesülése is elfogadható mértékűnek mutatkozik

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 132,67%-os teljesülése az „ingyenes alma” elszámolás
technikájának köszönhető..

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 Támogatásértékű kiadásként a tagintézmény az e. évi pénzmaradványból 178 eFt-ot
visszafizetett.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 12,25 fővel teljesült.

Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba

 A tagintézmény 2012. I. félévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
43,49%-ra teljesítette, ami időarányosnál alacsonyabb szinten teljesült.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei 52,00%-kal megfelelő mértékben teljesült,
igaz az étkezési bevételek – az étkezési napok számával arányosan - az I. félévben magasabbak.

 A támogatásértékű működési célú bevételek teljesítésének aránya adata az „ingyenes alma”
elszámolási technikájának köszönhető.

 Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az előirányzatnak megfelelően történt.

 Az intézményfinanszírozás 41,95%-os teljesítése alacsony mértékű, bár az I. félévi szocpol.
elszámolást még nem tartalmazza a könyvelés.
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 A személyi juttatások 46,91%-os teljesítése időarányosan alacsonyabb a jelenlegi tervezett
számoknál, hiszen a bér 47,6%-os teljesítése mellett az egyéb személyi juttatások is csak 33,73 %-
on állnak.

 A munkáltatót terhelő járulékok költségei a járulékköteles kifizetések arányában történtek.

 A vásárolt élelmezési kiadások 44,14%-os mértéke alacsonyabb a várakozásnál, annak ellenére,
hogy az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 32,62%-os teljesítése több összetett tényező eredője. Az energia kiadások
10,00%-os teljesítése csak látszólag alacsony, ugyanis az Óvodának még nem fizettünk ki e célra
562 e Ft-ot. A rehabilitációs hozzájárulás és a kötött dologi kiadások a tervezettnek megfelelő
ütemben és mértékben alakulnak.
Az egyéb dologi kiadások 43,25 %-os teljesülése kicsivel alacsonyabb az időarányos mértéknél.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 970,00%-os teljesülése az „ingyenes alma” elszámolás
technikájának köszönhető.

 Felhalmozási kiadás az intézményegységnél nem volt.

 A létszám alakulása az eredeti tervnek megfelelően 2,0 fővel teljesült.

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény összességében bevételeit 52,91 %-ra, kiadásait 52 %-ra teljesítette.

BEVÉTELEK

A működési bevételek magasabb százalékú teljesítése az előző évek tapasztalatai szerint
időarányosnak mondható. Ez alól kivétel a bérleti díj bevétel ( 83%), melynek oka, hogy több
alakalommal igényelték a termeket és szabad eszközeinket is. Remélhetőleg ez a második félévben is
így alakul. A könyvtári bevételek közül viszont az internet használat bevétele jelentősen elmarad a
tervezettől. Ez az internet bekötése óta az évek folyamán folyamatosan csökkent, ami valószínűleg
azzal magyarázható, hogy egyre többen már otthonról is el tudják érni ezt a szolgáltatást. A kávéházi
bevétel (65,8%) is időarányosnak mondható, mivel ez nagyobb részben az első félévben teljesül.

Az étkezés a dolgozók nem igényelték, így díj befizetés sem volt.

Az intézményfinanszírozást az intézmény a 5/2012. (I. 26.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény
szerint kérte. Az előirányzat-felhasználás megtakarítást mutat az önkormányzati kiegészítés I.
esetében. Az előirányzat felhasználásnál törekszünk a takarékosságra. Az önkormányzati kiegészítés
II. a „Virágzó Tisza Napja” rendezvény finanszírozása, melyet felhasználtunk.

A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak. Ezek a Munkaügyi
Központtól közcélú foglalkoztatásra, és a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Mirella Női Kar” jelmezére
nyert támogatás.

A véglegesen átvett pénzeszköz a lakosság és vállalkozások támogatása.

A pénzmaradványt az intézmény a 15/2012. (IV.27.) sz. határozat szerint részben az alábbiak szerint

használta fel.

dologi kiadásra 125 e Ft
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KIADÁSOK

A kiadások teljesítése összességében időarányosnak mondható.

A személyi juttatások felhasználása megtakarítást mutatnak.

A bér felhasználás időarányos. Évközben a bér kompenzációval növekedett az előirányzat, valamint a
2011. december havi közfoglalkoztatás januárban kifizetett bérével. Ennek fedezete a véglegesen
átvett pénzeszközök között van. A Munkaügyi Központ finanszírozta.

Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a még ki nem fizetett honoráriumot és versenydíjat
mutatja. A Virágzó Tisza Napját ugyan június végén tartottuk, de a kifizetéséket csak július hónapra
könyveljük, mivel a bérszámfejtésnek csak utólag jelentünk. Megtakarítás még a továbbtanulók
támogatására tervezett előirányzat, amit várhatóan a következő félévben használunk fel.

A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.

A dologi kiadások teljesítése magasabb a módosított előirányzathoz képest, de ez mégis
időarányosnak mondható a sajátosságok miatt (a nagyobb kiadással járó rendezvény az I. félévben
van).

Az energiára tervezett előirányzat várhatóan - mint azt a teljesítési adat mutatja -, az éves
szükségleltet nem fogja fedezni. Ennek oka a gázfelhasználás, ami már az I. félév végén 102%,
ugyanakkor a villamos energia felhasználás csak 43 %. A gáz esetében a havonta fizetendő részletek
jelentősen nőttek minden telephely esetében, mert az éves leolvasáskor több volt a felhasználás a
hideg idő miatt, mint amennyit előre fizettünk.

Az egyéb célra kapott dologi kiadások az önkormányzat által vállalt többletfeladatok, amik a
csoportok úti költsége és a Virágzó Tisza Napja. Ezek dologi kiadások megjelentek az intézmény első
féléves kiadásai között.

Az egyéb működési dologi kiadások előirányzatának felhasználása megtakarítást mutat. Ilyen
jelentősebb megtakarítás az irodaszer, mert előző évben pályázatból tudtunk vásárolni ilyen
eszközöket, így ennek felhasználására csak részben volt szükség. A telefonnál és az egyéb kiadásoknál
is törekedtünk a takarékoskodásra.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított összeg
szintén időarányos a fent említettek miatt. Fedezete a bevétel volt.

A II. félévben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak.
Felhalmozási kiadások:
Az intézménynél felhalmozási kiadás nem volt.
A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I. félévben a fent leírtak szerint teljesültek. A II.
félévben várhatóan a módosítási javaslatunknak megfelelő előirányzatnak megfelelően alakulnak.

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

- Energia ( villany, gáz ) 2.245 e Ft
Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:

- Virágzó Tisza Napja 976 e Ft
- Útiköltség 80 e Ft
- Gyermekszínjátszó Találkozó úti költsége 24 e Ft

A 15/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott pénzmaradványból:
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- dologi kiadások 125 e Ft

Az intézménynek 2010. 06. 30-án kintlévősége 67.056,- Ft, nem lejárt esedékességű.
A beszámoló készítéséig a befizetés megtörtént.

Intézményfinanszírozást érintő módosítási javaslat

- az állami finanszírozásból kapott közművelődési érd. növelő támogatás 219 e Ft
- saját erő a közművelődési érd. növelő támogatáshoz a költs. rend. szerint 500 e Ft
- az állami finanszírozásból kapott könyvtári érd. növelő támogatás 122 e Ft
- Energiakiadás várható többlete az I. féléves felhasználási adatok szerint: 1.000 e Ft
- Összesen: 1.841 e Ft

V. Önkormányzat

Bevételeit összességében 50,96 % ra, kiadásait 50,57 %-ra időarányosan teljesítette az intézmény.

A működési bevételek 36,37 %-ra teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek mindössze

8,87 %-a folyt be (tervezett beruházások Áfa visszatérülése a beruházás ütemének függvénye) A helyi

adókból a tervezett bevételek 53,54 %-a folyt be, az átengedett SZJA bevételek 51,97 %-os teljesítést

mutatnak , a finanszírozási rendnek megfelelően. Az egyéb sajátos bevételeknél a bírságok, pótlékok

terven felül teljesültek. Előirányzatosításuk a soron következő költségvetés módosításkor szükséges.

Az állami támogatások teljesítése 56,95%-os, ezen belül a normatív támogatások 52,30 %-os, a

kötött felhasználású támogatások 69,55%-os szintet mutatnak, a finanszírozási rendnek

megfelelően. Fejlesztési és egyéb támogatás jogcímeinek bevételeit a költségvetés módosításakor a

Magyar Államkincstár jóváhagyása alapján előirányzatosítani kell. A felhalmozási és tőke

bevételeknél a teljesítés 51,57%, az I. félévben bevételi többlet realizálódott, mely földterület

értékesítéséből származik. A támogatási kölcsönök visszatérüléséből tervezett bevételek 42,07 %-a

folyt be az első félévben. Az adósok körében a vártnál rosszabb volt a visszafizetési morál, illetve

levonások érvényesítése LFT-ből, ARS-ből, a felhalmozási kölcsönök vonatkozásában. Az előző évi

pénzmaradvány 88,17%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. (maradvány az

intézményeknél leírtak szerint.) 2012. június 30-án 144.568 eFt folyószámlahitelt vett igénybe az

önkormányzat. 2011. december 31-én 133.433 eFt volt az önkormányzat folyószámla hitele. A 2012.

évi költségvetés 6.795 eFt-ot tartalmaz. A beszámoló időpontjában 11.135 eFt-ot vett igénybe az

Önkormányzat. (a mezőgazdasági bevételek csak a II. félévben jelentkeznek. )

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 48,39%-os, a járulékok kiadásainak teljesítése is

ezzel arányos. A dologi kiadások összességében 25,91%-os teljesítést mutatnak. A tervezett

előirányzatok felhasználása nem időarányos, év végére megtakarítás nem várható.

A véglegesen átadott pénzeszközöknél a tervezett előirányzat 78,06%-a került felhasználásra a

tájékoztató időpontjáig. Az önkormányzatnál maradó egyéb támogatások (szociális ellátások,

segélyek ) előirányzataiból féléves szinten 23,41% került felhasználásra.

Az önkormányzatnál tervezett felhalmozási kiadások összességében 18,95%-a valósult meg 2012.

június 30-ig. Itt került megtervezésre a Komposztálás népszerűsítése a településen, a települési
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szennyvíz csatornarendszer kiépítése, és az Orczy Anna Iskola épületének felújításából eredően a

2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettség. A hitelek törlesztése a terv szerint alakult. A fejlesztési

hiteleket a szerződésekben foglalt ütem szerint törlesztettük, a rövid lejáratú hiteleknél szerepel a

mezőgazdasági támogatást megelőlegező hitel tervezett törlesztése illetve a 2011. december 31-én

fennálló 133.433 eFt folyószámlahitel törlesztése. Az adott kölcsönök előirányzata 15,19%-ban került

felhasználásra igény illetve jogosultság szerint.

Létszám tekintetében féléves szinten 9, 28 fő többletet mutat a teljesítés mely a bővülő közcélú

foglalkoztatásból adódik, előirányzatosítása szükséges.

VI. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit 67,58%-ra, kiadásait 64,54%-ra teljesítette a beszámolási

időszakban. Mind a bevételek, mind a kiadások meghaladják az időarányos teljesítés szintjét.

A bevételeknél jelentkezik intézményi működési bevétel, melyet a költségvetés nem tartalmaz, ezt a

szeptemberi módosítás alkalmával előirányzatosítani kell. ( igazgatási szolgáltatási díjbevétel,

alkalmazottak térítése, kapcsolódó Áfa bevételek..) Az előző évi pénzmaradvány 100%-ban

felhasználásra került.

A kiadásoknál a személyi juttatások valamint a járulék előirányzatok felhasználása időarányos. A

dologi kiadások összességében 49,78%-ra teljesültek. Ezen belül az energia előirányzat felhasználás

jelentősen meghaladja az időarányos szintet.(minden intézmény esetén jelentkező probléma

feltehetően pótelőirányzat elfogadására lesz szükség).

A szociális jellegű juttatások összességében 60,80%-os felhasználást mutatnak. A rendszeres szociális

segélyek, a lakásfenntartási támogatás kiadásai meghaladják az időarányos teljesítés szintjét.

A létszám előirányzat 0,84 fő eltérést mutat, betöltetlen álláshely miatt.

A) Gyermekélelmezési Konyha

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés Konyha
Eredeti

Terv
(Fő/nap)

Konyha
Módosított

Terv
(Fő/nap)

Konyha
Teljesítés

(Fő/nap)

Étterem
Eredeti

Terv
(Fő/nap)

Étterem
Módosított

Terv
(Fő/nap)

Étterem
Teljesítés

(Fő/nap)

Bölcsőde
reggeli 11 11 10 - - -

tízórai 11 11 10 - - -
ebéd 11 11 10 - - -

uzsonna 11 11 10 - - -
Óvoda

tízórai 233 233 229 47 47 47

ebéd 228 228 209 62 62 63
uzsonna 158 158 155 27 27 30
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Iskola

tízórai - - - - - -

ebéd 403 403 389 214 214 190
uzsonna 238 238 206 26 26 21

Felnőtt
ebéd 158 158 114 196 196 197

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 5 fővel, az ebéd 78 fővel, az uzsonna pedig 36 fővel
csökkent az első félévben a tervhez képest. Az időszak alatt jelentősen csökkent a Fegyverneki idős
ellátottak létszáma az ebéd igénybevétel esetében, valamint jelentősen csökkent az iskolásoknál is az
ebéd és uzsonna igénybevétele.
A nyári időszak alatt, június 18-tól augusztus 31-ig az ellátott létszám jelentősen csökken az óvodások
és iskolások nyári szünete miatt. Ezen időszak alatt naponta átlagosan 320 fő részére biztosítunk
ebédet. A Konyha kihasználtsága az első félévben 722 fő napi ebéd előállítása mellett 90,25 %-os lett.
Szombati napokon 117 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 27 fővel alacsonyabb a
tervezettnél. A szombati napokon is az idős ellátottak létszámának csökkenése okozza az alacsony
igénybevételt.
A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai nem változott, az ebéd 22 fővel, az uzsonna
pedig 2 fővel csökkent a tervhez képest. Az Étteremben naponta összesen 450 fő részére állítottunk
elő ebédet, ami 90 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 172 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság
intézményi szinten 90,15 %-os lett az első félév során. A kapacitás kihasználtság a tervezetthez
képest 7,70 %-kal alacsonyabb, amit az idős ellátottak és az iskolások létszám csökkenése
eredményezett.

b., A feladatellátást végző dolgozók:

Munkakör megnevezése 2012.évi
ered.előir.

(fő)

2012.évi
módosított
előir. (fő)

2012. évi
teljesítés

(fő)

Eltérés
mód.előr.-tól

(fő)

Intézményvezető 1 1 0 -1
Adminisztrátor 1 1 1 -

Gazdasági ügyintéző 1 1 1 -

Gépjárművezető 1 1 1 -
Szakács (konyhavez.helyettes ) 2 2 2 -

Szakács (árukészlet felelős) 2 2 2 -
Konyhalány 5 5 5 -

Konyhai kisegítő 1 1 1 -

Takarító 1 1 1 -
Összesen 15 15 14 -1

Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 14 fő. A tervezetthez képest egy
fővel kevesebb az alkalmazotti létszám. Az intézményvezető nyugdíjazása (2011. december 31.) után
a munkakör nem került betöltésre, új intézményvezető kinevezéséig a vezetői feladatokat 2012.
január 1-jétől a gazdasági ügyintéző látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását,
valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látta el.
Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 107 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács
képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 1 fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját 4
fő start munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segíti 2012. februártól decemberig terjedő
időszak alatt. Az önkéntes munkaprogramon keresztül folyamatosan alkalmazunk 1 fő
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adminisztrátort és két fő karbantartót is. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban
áll.

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

A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.

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

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A nyílászárók, főleg az
ablakok cseréje lenne fontos feladat, de az anyagi források miatt nem tudjuk megvalósítani.
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga
miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.
Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek
állagában jelentős változás nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve a
mezőgazdasági program keretében 3 db fagyasztóládát, rozsdamentes munkaasztalt, zsámolyokat,
késeket, mérleget kaptunk, mellyel javult az eszköz felszereltségünk. Folyamatosan történik a
nagykonyhai berendezések karbantartása, a szükséges javítások elvégzése. Beruházás az időszak
során nem történt. A második félévben tervezzük a Hársfa úti konyhán zsírfogó akna elhelyezését a
szennyvízkezelési problémák megoldása miatt. A kivitelezési szerződés már aláírásra került a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménnyel. A munkálatok megkezdésének várható ideje
2012. július 20. Várható költsége 1 900 e Ft.

d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése
Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az
ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvények részére ételek készítését
vállaltuk összesen 676 e Ft értékben. Étterem bérleti díjból származó bevétel az első félévben 201 e
Ft lett.

Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:

Nyitó készlet: 2012. január 1-jén: 1 652 181,-Ft
Záró készlet 2012. június 30-án: 2 908 271,-Ft.

A záró raktári készlet 1 256 e Ft-tal magasabb a nyitó készletnél. Május hónaptól kezdődően
folyamatosan történik az önkormányzat által megtermelt zöldségfélék (saláta, zöldség, sárgarépa,
uborka, tök, vöröshagyma, fokhagyma) átvétele és feldolgozása. A nyersanyagokat folyamatosan
használjuk fel a napi főzés során, valamint feldolgozás után lehetőség szerint fagyasztó ládákban
tároljuk.

Nyersanyagnorma összege:

A nyersanyagnorma összege: 2012. június 30-án: 580 340,-Ft, ami 101,79 %-os megtakarításnak felel
meg. A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét, bár a folyamatos
nyersanyag árak emelkedése miatt szűk tervezési teret biztosít a napi étrend meghatározásakor.
Ebben a félévben törekedtünk a változatos étrend kialakítására és az elért minőség megtartására.

e., A költségvetés alakulása:
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Az intézmény összes bevétele az első félévben 67 742 e Ft lett, teljesítése 48,70 %-os. Ebből az
étkezési térítési díj bevétele 62 015 e Ft, ami 45,48 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem
tartalmazza a június havi étkeztetés bevételét, mivel a június havi ebédtérítési számlák július
hónapban kerülnek rendezésre, de ezt a félévet terhelik. Figyelembe véve a június havi étkeztetés
bevételét is (melynek összege 7 480 e Ft), a teljesítés 75 222 e Ft lesz, ami 54,08 %-nak felel meg.
2012. június 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 2 787 e Ft, ebből lejárt esedékességű
hátralék: tárgyévi: 365 e Ft, az előző évi követelés összege pedig 103 e Ft. A bevételek összegét
évközben módosítottuk, megemeltük 397 e Ft-tal. Az étkezési térítési díjak előirányzatát
csökkentettük az alkalmazotti térítés rezsi költségének változása miatt 780 e Ft-tal. A támogatás
értékű bevételek előirányzata 1 177 e Ft, ami a jogszabály változás miatt az önálló beszámoló
készítési kötelezettség eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegét 713 e Ft-ot,
valamint a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció fedezetére kapott támogatás
összegét 464 e Ft-ot tartalmaz.
Teljesítése 4 435 e Ft, amely a előző évben az előző év december hónapban foglalkoztatott közcélú
dolgozók bér és járulék támogatását tartalmazza, 183 e Ft-ot, valamint az önkormányzattól kapott
támogatás összegét (a működési kiadások fedezetére) 4 252 e Ft-ot

Az intézmény összes kiadása 72 855 e Ft lett, teljesítése 52,38 %-os. A személyi juttatások összege 10
983 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 10 913 e Ft, 52,97 %-nak felel meg. A személyi juttatások
előirányzata évközben módosult, növekedett 405 e Ft-tal. Ezen belül a bérkiadások előirányzata
növekedett a közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció első három havi összegével 365 e
Ft-tal.
Az egyéb személyi juttatások összege módosult növekedett 40 e Ft-tal két fő részére munkahelyi
védőszemüveg készítésének költségével. A munkaadókat terhelő járulékok összege 2 906 e Ft, 52,37
% lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos. Előirányzata módosult, emelkedett 99 e Ft-tal a
bérkompenzáció járulékának összegével.
A dologi kiadások fedezetére 58 966 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 54,81 %-os. Az élelmiszer
beszerzés összege 43 461 e Ft, ami 53,41 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 9
357 e Ft-ot fordítottunk, előirányzata évközben módosult csökkent 77 e Ft-tal. A nagykonyhai
berendezések (főzőüstök, gázzsámolyok, hűtőgépek) javítására 426 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése
89,69 %-os. Az energia kiadások teljesítése 6 148 e Ft, 72,04 %-os. A gázenergia felhasználás
jelentősen magasabb a tervezettnél a téli időszak többlet fogyasztása miatt, valamint az ár
emelkedése miatt is. Az első félév teljesítése alapján várhatóan az egyéb dologi kiadások és az
energia előirányzatát nem tudjuk teljesíteni, túllépése várható.

B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény által ellátandó feladatok az 92/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított

alapító okirat alapján az alábbiak:
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Kötelező feladatok:

1. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek, csatornák, holtágak üzemeltetése. (Fegyvernek
vízszolgáltatás)

2. Szennyvízkezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
3. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek
4. Közutak üzemeltetése.
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
7. Zöldterület kezelés
8. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
10. Temető fenntartás és működtetés.

Önként vállalt feladatok:

1. Temető fenntartás és működtetés (Temetkezési szolgáltatás)

2. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
3. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (Fakitermelés)

4. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek üzemeltetése (Örményes vízszolgáltatás)
5. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
6. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások (Piac)
7. Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
8. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. (Tiszabő)

Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból is ellát irányítási feladatot, az alábbiak szerint:

mezőőri tevékenység és közcélú munka szervezése/irányítása, vagyonnyilvántartás, start

mezőgazdaság, belvíz és kistérségi mintaprojektek szervezése és bonyolítása.
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A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat
Foglalkoztat

ott (fő)

8 órásra

átszámított

foglalkoztatott

(fő)

1. Növénytermesztés,állatteny.és kapcs.szolgáltatás* 8 8

2. Erdőgazdálkodás 0 0

3. Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek 12 10,5

4. Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes 1 1

5. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 3 3

6. Települési hulladék begyűjtés, szállítás 4 4

7. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 0

8. Közutak, hidak üzemeltetése 1 1

9. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 4 3,75

10 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3

11 Zöldterület kezelés 1 1

12 Piac 1 1

13 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** 2 1,2

14 Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1

15 Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 1

16 Köztemető fenntartás, működtetés 4 3,75

Összesen: 46 43,2

* 1 fő (1,0) részlegvezető
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** 1 fő (0,2) vizügyi szakértő (kűlső munkavállalók 43,2-1,2 = 42 fő)

Az Intézmény költségvetésében 41,2 fő elfogadott létszámmal szemben 42 fő munkavállaló

teljesíti az elvégzendő feladatokat. A létszám emeléséről a 92/2012.(VI.28.) önk.

határozatban + 1 fő létszám emelését fogadta el a képviselőtestület.

36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás – Fegyvernek vízszolgáltatás:

A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2. A

telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút

a Táncsics úti 3.711 m2 területű ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø

150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmű területére.

Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális

vízhozama 3.700 m3/d.

A Fegyverneki Vízmű a településen 7.063 fő részére biztosítja az ivóvizet 2.747 fogyasztóhelyen,

melyből 108 közületi fogyasztó.

A települési vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, 16,5 km-es szakasza felújításra szorul. A

gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), altalajzárak

biztosítják, melyeknek felújítása szükséges. Felújítását költségvetés nem tartalmazza.

A feladatokat 3 fő vízmű-kezelő, a feladatok irányítását 1 fő részlegvezető látja el. Ezen a

szakfeladaton került tervezésre az intézmény további adminisztratív feladatait ellátó dolgozói

létszám (7 fő) valamint az intézmény Felszabadulás út 175. szám alatti székhelyének fenntartási

költségei.

Bevételek (44.008 eFt)

2012 évben 201.000 m3 értékesített vízmennyiséggel szemben az első félévben kiszámlázott

vízmennyiség 99.810 m3 volt,5 %-al marad el a tervezettől.

Az évben 300 db vízóra cseréjét terveztük ebből az első félévben 160 db óracsere történt.

A szakfeladat bevétele az első félévben 37.180 eFt 49,07,%-ban teljesült.

Kiadások (31.096 eFt)

A szakfeladat kiadása 31.096 eFt 54,88 %-ban teljesült.

A szakfeladat kiadása 4,88 %l lépi túl az I. félévi teljesítést ennek lehetséges oka: az egyéb készlet

beszerzésénél tapasztalható, illetve a gáz, villamos energia túllépéséből adódik.
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A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a környezetvédelmi alapon a

Polgármesteri Hivatalnál képzett tartalék 201.000 m3 x 1.- Ft/m3, mely a Vízműnél –201 eFt többlet

kiadást jelent.

Hátralék 2012.évi 10.230 eFt, előző évi hátralékok 5.863 eFt összesen: 16.093 eFt

A behajtásokra felszólításokat folyamatosan küldjük első esetben 2012.02.01-én 326 db

második alkalom: 2012.03.29-én 383 db

harmadik alkalom:2012.06.04-én 275 db

A szakfeladat egyenlege: +12.912 eFt

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és

tisztítása az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A 150 m3/d

kapacitású tisztító telep Fegyvernekről összegyűjtött szippantott szennyvizek tisztítását végzi.

A feladatellátást 3 fő szennyvíztelep-kezelő végzi.

2012. január 1-től átalakításra került az Önkormányzat szennyvíz támogatási rendszere. Megszűnt a

lakossági szennyvíz szállítás támogatása, azt 100%-ban a lakos fizeti meg a szippantást végző

vállalkozónak. A szennyvíz ártalmatlanítási díját teljes összegben kedvezményként kapja meg a lakos.

Bevételek (4.596 eFt)

A bevételeknél éves szinten Fegyvernek településről 42.000 m3, ebből az év első felében lakossági

17.400 m3, Örményesről 400 m3, Kuncsorbáról 100 m3 szennyvíz beszállítása történt meg.

A bevételek 13,14 % elmaradásának legfőbb oka a Krupatechnika Kft által kiegyenlítetlen számlák

összegéből adódik:2.864 eFt a szükséges intézkedés folyamatban.

Kiadások (12.023 eFt)

A szakfeladat 3,8 % túllépése legfőképp az egyéb készlet beszerzésének túllépéséből adódik

A szakfeladat egyenlege: - 7.427 eFt

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek ):

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén 2012. évre Fegyvernekről 1.000 t, kommunális

hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását terveztük.
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Az elhelyezés költsége nettó 7.988 Ft/t –ra emelkedett.

A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el.

Bevételek (14.213 eFt)

A szakfeladat bevétele 2,19 %-al marad el a tervezettől, a bérelt kukás szerződések csökkenése miatt.

2012.első felében 1443 db 120 L-s zsák és 1802 db 70 L-s zsák eladása történt meg az értékesítésből

1.202 eFt bevétel képződött.

Kiadások (13.451 eFt)

A szakfeladat kiadásai a tervezettnek megfelelően alakulnak a működés során 2,52 %-os

megtakarítást értünk el.

Kintlévőség: 2.370 eFt

Szakfeladat egyenlege: + 762 eFt

5220011 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz.

Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el.

Kiadások: (1.212 eFt)

A szakfeladat kiadása 14,5 % marad el a tervezettől.

Az év első felében 24,5 t 011/011 mm kőzúzalék beszerzése történt meg.

Bevétel:

A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik.

Szakfeladat egyenlege: - 1.212 eFt

6800011 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása,

melyet 3 fő fizikai dolgozó lát el. A takarítónő 2012.március 1-től áll 6 órás munkaviszonyban az

Intézménynél bére ezen a szakfeladaton van elszámolva.

Bevételek (1.243 eFt)

Lakóingatlanok bevétele 10,7 %-al marad el az időarányosan tervezett összegtől. Ennek lehetséges

oka a ki nem egyenlített számlákból adódik.

Kintlévőség: 2012.évi 279 eFt előző évek hátraléka 365 eFt összesen:644 eFt
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Kiadások (2.891 eFt)

A kiadások 9,31 %-al haladták meg a tervezett szintet. Amelynek legfőbb oka a meg nem tervezett

bérből adódik.

Szakfeladat egyenlege: - 1.648 eFt

6800021 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása,

karbantartása, melyet 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, GTS,

Datanet, Invitel, UPC)

Bevételek (3.023 eFt)

A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából

származó bevétel, a tervezett szintnek megfelelően alakulnak a tervezettnél 0,65 %-os növekedést

mutat.

Kintlévőség:2012.évi 553 eFt előző évekről nincs hátralék

Kiadások (4.488 eFt)

A tényleges kiadások 6,78 %-al haladják meg a tervezett szintet.

Jelentős oka a gáz és villamos energia többlet kiadásai teszik ki.

Szakfeladat egyenlege: - 1.465 eFt

81300012 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld

területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 1 fő végzi. A külterületen

kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata.

Bevételek (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások (903 eFt)

A kiadások 4.07 %-os időarányos megtakarítást értünk el.

Szakfeladat egyenlege: - 903 eFt
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84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek

belterületét és külterületét lefedi,fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza..

Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: 15.657 m.

Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába

telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében

öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz

pótlására évente 50-100 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

A feladatokat 1 fő részlegvezető.

Bevételek (126 eFt)

A szakfeladat bevétele lakossági csatornatisztításért befizetett összegből áll.

Kiadások (2.942 eFt)

Szakfeladat egyenlege: - 2.816 eFt

93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2,

összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata sportpálya sportolásra

alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán

tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Bevétel: (0 eFt)

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

Kiadások: (1.366 eFt)

A kiadások időarányosan 5,96 %-os megtakarítása az energiaköltségek csökkenésének a

következménye

Szakfeladat egyenlege: - 1.366 eFt

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés:
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A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2,

2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2,

3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2,

4.) Izraelita temető 2113 m2,

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 (2,5) fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó

végzi.

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A

szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 3 fő látja el.

Bevételek (10.382 eFt)

A bevételek a tervezetthez képest alakulnak. Az év első felében 58 fő helybeli és 12 fő idegen

községből való elhunyt teljes körű temetését végeztük.10 sírhely újraváltása is megtörtént az év

folyamán.

Kiadások (8.506 eFt)

A kiadások is a tervnek megfelelően alakulnak, az egyéb készlet beszerzése lépte túl a tervezett

szintet a Toyota Hilux-on kicserélt vezérműszíj, feszítőgörgő és kuplungszett javítása miatt.

Szakfeladat egyenlege: (+ 1.876 eFt)

0100003 – Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:

A bérelt szántó területek 53,5 ha nagyságú csökkenésével, az intézmény jelenleg 76.6178 ha szántó

területet bérel és 242,62 ha (szántó, gyep, erdő) saját területtel rendelkezik.

2012 évben a vetésterület összesen 239,5 ha: őszi búza 130,5 ha, őszi árpa 21 ha, őszi káposzta repce

38 ha, 50 ha olaj napraforgót termesztettünk.

A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 6 fő fizikai dolgozó végzi, 1

fő adminisztratív tevékenységet végez.

Bevétel: (11.849 eFt)

Szakfeladaton szereplő bevétel jelentős részét az első félévben a földalapú támogatás teszi ki /8.034

eFt/ illetve az input anyag beszerzésének az áfa visszaigénylése.
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A termelésből származó bevételek a második félévben fognak realizálódni.

Az árpa aratása az első félévben megtörtént 21 ha-on 31,2 q/ha takarítottunk be.

Értékesítése 5000 Ft/q értékben Dr.Tatár Gábor részére megtörtént.

Kiadás: (14.846 eFt)

A szakfeladat kiadása 12.528 eFt 23,78 %

Szakfeladat egyenlege: - 2,997 eFt

0200001 - Erdőgazdálkodás:

2012 saját önkormányzati területeken puha fa 232 q, kemény fa 345 q, összesen: 577 q, értékesítését

tervezzük

Bevétel (1.537 eFt)

A bevételek meghaladták a tervezett szintet 324 q puha tűzifa értékesítését ,230 q kemény fát

értékesítettünk a lakosság részére. Nincs készleten tűzifa.

Kiadás (517 eFt)

Az időarányosan tervezett kiadást az áfa befizetése miatt léptük túl.

Szakfeladat egyenlege: + 1.020 eFt

36000012 - Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes:

Örményes településen jelenleg 1.143 fő részére közel 465 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet,

melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %.

Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 1.017 m3/d kitermelési kapacitással.

Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 . A

telephelyen és a szomszédos 1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen

1.017 m3/d kitermelési kapacitással a település vízellátását.

A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es hidroglóbusz feltöltése a

települési gerinchálózaton keresztül történik

A települési vízelosztó hálózat AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul.

A gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak

biztosítják, melyeknek felújítása szükséges.

A feladatellátást 1 fő vízmű-kezelő és 1 fő adminisztrátor végzi.

2012.évi kintlévőség:786 eFt előző évek hátraléka 279 eFt összesen:1.065 eFt
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Bevételek (4.217 eFt)

A bevételeknél a 30.000 m3 értékesített vízmennyiséggel szemben az első félévben kiszámlázott

14.703 m3 víz értékesítése történt meg, mely 6,44 %-os bevétel kiesést eredményezett.

Kiadások (4.408 eFt)

2012. évre 100 db vízóra hitelesítése és cseréje került tervezésre, melyből 70 db óra cseréje történt

meg az első félévben.

Örményes Község Önkormányzat Képviselő testületének 29/2011 (XII.1) önkormányzati rendelete

alapján a tartalékképzés 2012. évre felfüggesztésre került az át nem adott tartalék összege:

+2.142 eFt

Szakfeladat egyenlege: -191 eFt

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a

Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

A szakfeladat tevékenységét 1 fő dolgozó látja el.

Bevételek (546 eFt)

Közterület foglalási díjak az időarányosan tervezetteknek megfelelően alakulnak.

A bevétel jelentős részét a búcsú helypénze teszi ki,ezért marad el a félévi szinttől.

Kiadások (1.303 eFt)

A kiadások 6,39 %-os emelkedésének oka a megnövekedett készlet beszerzések kiadásai teszik ki./kő,

cement, sóder beszerzés/a piac átalakítás miatt.

Szakfeladat egyenleg: - 757 eFt

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a

halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken

(Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.

A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el.
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Bevételek (9.839 eFt)

A bevételek tervezésénél a 1.030 db éves horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy),

valamint 330 db napi területi engedély értékesítésével számoltunk, melynek jelentős része az első

félévben realizálódott.

Kiadások (2.844 eFt)

A kiadások jelentős része a haltelepítéseknek a második felében fog teljesülni.

Szakfeladat egyenlege: + 6.995 eF

Megnevezés Tervezett mennyiség Értékesített 2012. ½ félév %

Éves területi engedélyek:

Gyerek 150 134 89,33

Ifi 30 31 103,33

Felnőtt 700 572 81,71

Éves csónakos 150 111 74,00

Egyéb területi jegyek:

Felnőtt napi 300 58 19,33

Felnőtt heti 10 0 0,00

Ifi napi 10 0 0,00

Gyermek napi 10 0 0,00

Összegzés

Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2012.június 30-i állapot szerint)

Kintlévőségek Ft
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Hátralék mindösszesen: 31.488.635.- Ft

- szemétszállítás hátralék összesen 2.369.516.- Ft

- vízdíj hátralék összesen * 17.157.286.- Ft

- egyéb hátralék összesen 11.961.833.- Ft

Fenti táblázatban részletezett vízdíj, szemét illetve egyéb kintlévőségek tartalmazzák az előző évi

kintlévőségeket is, amelyekből július hónapban már jelentős része befolyt.

Az intézmény kintlévőségei az előző év azonos időszakában 30.134 eFt jelenleg 31.489 eFt, mely 4 %-

os növekedést mutat a szükséges intézkedések folyamatban vannak fizetési meghagyás,ügyvédi út.

A 2012. évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 90.717 eFt működési és 15.266 eFt

támogatás értékű bevétellel szemben 100.904 eFt dologi és 2.318 eFt beruházási kiadás

jelentkezett, a feladatellátás egyenlege: + 2.761 eFt.

C) Orvosi Rendelő

1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események:

Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati
feladatot – vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi
dolgozók végzik.

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat

működik.

A háziorvosi szolgálatot két háziorvos vállakozási formában és 1 fő háziorvos közalkalmazotti

jogviszony keretein belüllátja el. A házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi gyermekorvos látja

el vállalkozási formában. A két fogászati szolgálatot 2011. október 1-től az Euro-Poli Dentál

Fogászti Kft. működteti vállalkozási formában.
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Az I. számú háziorvosi szolgálatot Dr Tóth Sarolta és Dr Méhész Judit háziorvosok látták el

helyettesítéssel 2011. február 1-től 2012. február 1-ig. Jelenleg egy év helyettesítés után Dr

Otrosinka Sylwia háziorvos látja el az I. számú háziorvosi körzetet. Előreláthatólag 2012.

október 01-től vállalkozási formában kívánja működtetni a szolgálatot.

Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálat működését tobábbra is helyettesítéssel tudjuk

ellátni, melyet Dr Kukszova Valentyina végez.

A védőnői szolgálat zavartalan, illetve a jogszabályban előírt működéséhez három területi- és
egy iskolavédőnő szükséges. Jelenleg két fő területi védőnő és 1 fő iskolavédőnő munkáját
helyettesítéssel tudjuk csak megoldani.
A házi gyermekorvosi és a védőnői állások folyamatosan meghirdetésre kerülnek, pályázat a

hirdetésekre még nem érkezett.

Nagy gondot jelent az ügyeleti ellátás és annak finanszírozása. Az ügyeleti szabályzat 2012.
07. 01-től a szakmai és gazdasági hatékonyság növelése érdekben törvényi előírás szerint lett
létrehozva, amit minden ügyeletben résztvevő tudomásul vett. Jelenleg az orvosi ügyelet
összevont ügyeleti formában működik Örményes és Kuncsorba településekkel
együttműködve. Az ügyeletben hét háziorvos, egy gyermekorvos, hat asszisztens és három
gépkocsivezető vesz részt. A hétvégén, illetve ünnepnapon ügyeletben lévő személyeknek
biztosítani kell a szabadnapot. Azon szolgálatotm, melynek dolgozói szabadnapon vannak
helyettesítéssel látjuk el. Az ellátott lakosság száma 8.935 fő (2012. évi költségvetés szerint),
ami alapján a TB 7.680 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az önkormányzatok 8.451 eFt-tal egészítik
ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás alapján Örményes 480 eFt / év,
Kuncsorba 360 eFt / év, valamint a 2012. május 22-ei megállpodás alapján Örményes 409 eFt,
Kuncsorba 350 eFt ügyeleti hozzájárulást fizet 2012. évben.

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló rendelkezés 2012. június 01-től módosítja a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, védőnői, fogászati és ügyeleti szakmai minimumfeltételeket. A rendelet
módosítása miatt az önkormányzat által működtetett szolgálatoknál a hiányzó eszközöket be
kell szereznünk, hogy megfeleljünk az előírásnak és az ÁNTSZ ne vonja vissza a működési
engedélyünket. A hiánypótlásra kért határidő 2012. 12. 31. Az eszközök előreláthatólag kb.
400 eFt többletkiadást jelentenek a második félévre. Nagy gondot jelent még a fogászat
akadálymentesítése, mely nem megoldott.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: Besorolás szerint: Átlag létszám:

86210111 Háziorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi E.08 1
teljes munkaidős szellemi H.05 1
teljes munkaidős szellemi E.07 0,25
részmunkaidős fizikai A.07 0,21
részmunkaidős fizikai A.10 0,21

86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi D.05 1

teljes munkaidős szellemi E.07 0,2
üres álláshyely H.05 1
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18
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6800024 Nem lakóingatlan bérbeadás
részmunkaidős szellemi E.07 0,2
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.09 0,18

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
üres álláshely F.02 1

üres álláshely F.09 1
üres álláshely F.08 1
teljes munkaidős szellemi F.05 1
teljes munkaidős szellemi E.07 0,2
részmunkaidős fizikai A.07 0,18

részmunkaidős fizikai A.10 0,18
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás

teljes munkaidős szellemi E.07 0,1
részmunkaidős fizikai A.07 0,09
részmunkaidős fizikai A.10 0,09

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
teljes munkaidős szellemi E.07 0,05
részmunkaidős fizikai A.07 0,04
részmunkaidős fizikai A.10 0,04

Összesen: 11 fő 10,75 fő

2.) A módosított tervtől való eltérés okai:

A 2012. év gazdálkodására vonatkozó koncepció készítésekor a képviselőtestület

határozatban rögzítette, hogy e gazdasági évet csak forráshiány mentesen tervezhetjük. A

költségvetés összeállítása során elvárás volt minden intézményvezetővel szemben, hogy

működési költségeit a feladat eredményes ellátását nem veszélyeztetően - a

legtakarékosabban állítsa össze.

A rendelő éves költségvetési forrásait a TB egészségügyi finanszírozás, a vállalkozó orvosok
működési költség hozzájárulása, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
ellenértéke és az önkormányzati kiegészítés biztosítja.

Az Orvosi Rendelő 2012. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi

előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti

bontásban:

Eredeti előirányzat: 49.328 eFt

Módosított előirányzat: 48.274 eFt

Teljesítés: 22.511 eFt
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Teljesítés %-a: 46,63 %

A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében 3,37 %-os bevétel csökkenést

mutatnak az időarányos teljesítéshez képest.

- A saját bevételek 53,88 %-os teljesítést értek el. A 3,88 %-os növekedést a háziorvosi
szakfeladaton bevételként jelentkező nem tervezett gépjármű alkalmassági vizsgálati díj
jelenti (208 eFt).

- A TB Egészségügyi finanszírozás 5,52 %-kal alacsonyabb a módosított tervtől. A házi
gyermekorvosi és a védőnői szolgálat finanszírozása nem éri el a tervezettet, amely a
tavalyi (2011. évi) teljesítés alapján lett tervezve. A szolgálatok helyettesítése miatt
csökkentett finanszírozást kap az önkormányzat.

- Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek 47,16 %.

Egyéb működési célú bevételek: 5.866 eFt

- Önkormányzati támogatás 5.377 eFt

- Kuncsorba ügyeleti kiadás hozzájárulása 361 eFt

- Örményes ügyeleti kiadás hozzájárulása 0 eFt

- 2011. évi pénzmaradvány 128 eFt

Kiadások alakulásának bemutatása az intézmény 2012. évi kiadási

előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének

bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:

Eredeti előirányzat: 49.328 eFt

Módosított előirányzat: 48.274 eFt

Teljesítés: 24.405 eFt

Teljesítés %-a: 52,63 %

A kiadások teljesülése intézményi szinten összességében 2,63 %-os kiadás növekedést

mutatnak az időarányos teljesítéshez képest.

- Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei,
illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. A
személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 41,29 %. A 8,71 %-os csökkenés a háziorvosi
és a házi gyermekorvosi szakfeladaton a bérként megtervezett és a dologi kiadásoknál a
vásárolt szolgáltatásoknál könyvelt helyettesítési díj mértéke. Az önkéntes
munkaprogram lehetőségeit kihasználva próbáljuk megoldani a takarítónők
helyettesítését.

- Az egyéb személyi juttatások 37,47 %-kal alacsonyabbak a módosított előirányzattól.
A csökkenést a helyettes védőnők személyében történt változása miatt a védőnői
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szolgálat munkába járáshoz biztosított útiköltség térítése okozza, mely a dologi
kiadásoknál került elszámolásra.

- A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok,
mely a bér csökkenésével egyenes arányban csökkent.

- Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a
különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. Dologi kiadásaink
teljesítése során nem minden esetben tudtuk követni a tervezetet. Összességében az
időarányoshoz képest 21,91 %-os növekedés látható. Az energia kiadásaink 14,16 % -
kal magasabbak az időarányostól, azon belül a gázenergia felhasználás növekedett. Az
egyéb dologi kiadások 21,10 %-kal magasabbak az időarányosnál, ennek oka a
gyógyszerbeszerzés, kiemelkedő a szakmai anyag vásárlás magasabb mértékű
teljesítése, a készletbeszerzések (tisztítószererek, fertőtlenítők), üzemeltetési,
fenntartási szolgáltatások (posta költségek, munkavéd. szolgáltatás, kártevőirtás), nem
tervezett kiadás a defibrillátor javítás (95 eFt), működési engedély módosítások, az
ügyeleti autó javíttatása. A növekedés legfőbb oka az alultervezés a szigorú tervezés
miatt. A rendelő csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket és
szolgáltatásokat vásárolta meg.
Az ügyeleti, helyettesítési díjak 23,29 %-kal magasabb az időarányostól. A növekedést a

háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatnál bérként tervezett és dologi kiadásként

könyvelt helyettesítési díj okozza.

3.) A második félévben várható bevételek és kiadások:
Az I. sz. háziorvois szolgálat 2012. október 01-től vállalkozásban történő működtetése miatt

bérmegtakarítást jelent egy fő assziszens, illetve 1 fő háziorvos két havi bére, amely egész

évre lett tervezve. A bérmegtakarítás várható mértéke 812 eFt.

A tervezetteken túl többlet kiadást jelent a 60/2003. ESzCsM rendeletet módosítása

miatt felmerülő eszköz hiányosság, mely kb. 400 eFt. A többletkiadást a bérmegtakarítás

átcsoportosításával tudjuk fedezni.

Az Orvosi Rendelő gazdálkodási szempontból egy igen nehéz féléven van túl.

Az intézmény gazdálkodását a folyamatos takarékosság jellemzi, melyet a kiadások féken

tartásával igyekezett megvalósítani, ennek ellenére a nagymértékű alultervezés miatt a

kiadásaink jelentős növekedést mutatnak.

Az első félévben az intézmény ellátása zökkenőmentesen zajlott.

2-3. számú melléklet Felújítás-Beruházás

Az Önkormányzat költségvetése eredetileg 435.155 eFt , mely a májusi módosítás eredménye

képen 15.803 eFt-tal 450.958 eFt-ra nőtt.

A felhalmozási kiadások összességében a féléves tájékoztató időpontjára 19,06 %-os. Ezen

belül a tervezett felújítások 100%-ban megvalósultak. (Orczy Anna Iskola épület felújítás

2011. évről áthúzódó része)

A beruházások teljesítésének szintje félév záráskor 17,78%-os. (Feladatonként a 3. számú

melléklet szerinti összegben teljesültek.)
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Kérem az alábbi határozati javaslattal szíveskedjenek elfogadni a költségvetés féléves

teljesítéséről szóló tájékoztatót.

……………/2012.(VIII.23.) számú határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja

alapján az alábbi határozatot hozza :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV. tv. 87.§.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének féléves

teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Fegyvernek, 2012. augusztus 17.

(: Tatár László :)

polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester

2.) Buzás Istvánné dr. jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai

4.) Intézmény vezetők

5.) Pénzügyi szervező

Készítette: Temesváriné



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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

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

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0

V.Önkormányzat (szakf.) 0 7 027 7 027

VI. Polgármesteri Hivatal 0 0 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0 0 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 0 0 0

C. Orvosi Rendelő 0 0 0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 0 7 027 7 027

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 0 0 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0

V. Önkormányzat

Oktatási tevékenységet kiegészítő tev.

1.) Orczy Anna Áltaános iskola, Szakiskola és EPSZ

épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás 0 7 027 7 027

Önkormányzat összesen 0 7 027 7 027

VI. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal összesen 0

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0

B;Vízmű

Vízmű összesen 0 0 0

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0 0 0

Felújítás mindösszesen 0 7 027 7 027

7/2012.
(II.24.)

30/2012.
(VI.1.) 2012.06.30

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

2. melléklet

2013.05.12 10:37 1/2



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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 4 153 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0

V.Önkormányzat (szakf.) 429 592 434 215 76 596

VI. Polgármesteri Hivatal 0 0 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0 0 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 5 563 5 563 2 318

C. Orvosi Rendelő 0 0 0

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen 435 155 443 931 78 914

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.

1.) Nem megh. eszközök beszerzése 0 4 153 0

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 4 153 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0

V. Önkormányzat

01. Közterület rendjének fenntartása 120 120 120

1.) Oltópuska vásárlása 120 120 120

02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése 419 118 419 118 66 479

1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés 419 118 419 118 66 479

03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés 10 354 10 354 152

1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen 10 354 10 354 152

04. Egyéb közfoglalkotatás 0 1 031 3 123

1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START
mezőgazdaság) 0 1 031 3 123

05. Hosszú it. Közfoglalkoztatás 0 1 915 5 097

1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START
mezőgazdaság) 0 1 915 5 097

06.Erdőgazdálkodás 0 1 677 1 625

1.) Erdőtelepítés 0168/2 hrsz 0 1 677 1 625

Önkormányzat összesen 429 592 434 215 76 596

VI. Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal összesen 0 0 0

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0

B;Vízmű

1.) Sorközművelő kultivátor 1 524 1 524 800

2.) Műtrágyaszóró vásárlása 508 508 889

3.) Kombinátor vásárlás 1 905 1 905 629

4.) Pótkocsi beszerzés billenős 1 626 1 626 0

Vízmű összesen 5 563 5 563 2 318

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0 0 0

BERUHÁZÁS mindösszesen 435 155 443 931 78 914

3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

7/2012.
(II.24.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének

30/2012.
(VI.1.) 2012.06.30

3. melléklet

2013.05.12 10:37
2/2
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1. Az iskola legutóbbi, 2007. június 21-i beszámoltatása óta az intézmény
tevékenységi körében, feladataiban történt változások.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Ön-

kormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2007.

szeptember elsejével intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek célja az oktatás maga-

sabb színvonalú ellátása mellett, a hatékony, költségtakarékos működtetés is. Így egy mérete-

iben nagyobb, komplexitásában összetettebb oktatási intézmény jött létre, mely a három tele-

pülés közel 900 tanulójának biztosít alap- és középfokú oktatási, valamint pedagógiai szak-

szolgálati szolgáltatást. Jelen beszámoló az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatokat tárja az

három intézményfenntartó képviselőtestület elé.

Az elmúlt időszak két lényeges strukturális változása az előbb említett – 2007-ben

végrehajtott – intézményátszervezés és a 2009-ben megvalósított feladatbővítés (Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása, Szakiskola intézményegységgé válása) volt.

Legjelentősebb tartalmi változások:

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató ellátását az

összevont intézmény összes tagintézményére kiterjesztettük

 A kompetencia alapú oktatás területén szerzett tapasztalatokat a tagintézmé-

nyek nevelőtestületeinek átadtuk

 Szakiskolai intézményegységünk tagjává vált a JNSZ megyei TISZK-nek

 A beszámolási időszakban jogszabályi változások tömkelege befolyásolta a

mindennapi működést, melyekből az intézményünkben folyó pedagógiai mun-

kát leginkább az alábbiak befolyásolták:

o A nem szakrendszerű oktatás bevezetése 5-6. évfolyamon

o Az osztályozási és továbbhaladási rendszer többszöri módosítása

o A moduláris rendszer bevezetése a szakképzésben

o A szakmai vizsgák formai és tartalmi változásai

o A hiányzások kezelésének módja és annak következményei

o A közalkalmazottak jogállásában történt folyamatos változások (kötele-

ző óraszám, túlóra-elszámolás, vezetők státusza, stb.)

A működést jellemző fontosabb mutatókat (létszám, csoportok átlaglétszáma, speciális

ellátások) az alábbi két táblázat tartalmazza:
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Szervezeti egység Tagozat
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Orczy tagintézmény alsó tagozat 184 180 171 151 146
felső tagozat 187 181 165 155 148
összesen 371 361 336 306 294
fő/tanulócsoport 23,2 22,6 21 19,1 18,4

Móra tagintézmény alsó tagozat 183 174 181 168 162
felső tagozat 167 182 171 174 174
eltérő tagozat 6 5 3 - -
összesen 356 361 355 342 336
fő/tanulócsoport 20,9 21,2 20,9 21,4 21

Szalai tagintézmény alsó tagozat 35 34 37 44 43
felső tagozat 72 56 52 40 41
összesen 107 90 89 84 84
fő/tanulócsoport 17,8 15 14,8 14 14

Kuncsorbai tagintézmény alsó tagozat 11 10 11 14 12
fő/tanulócsoport 5,5 5 11 14 12

Általános iskola intéz-
ményegység

összesen 845 822 791 746 726
fő/tanulócsoport 20,6 20 19,7 19,1 18,6

Szakiskola 9-10. évfolyam 63 62 58 53 57
Szakképző évf. 47 57 58 65 59

Szakiskola intézményegy-
ség

összesen 110 119 116 118 116
fő/tanulócsoport 18,3 17 16,6 16,9 16,6

Összesen 955 941 907 864 842

Az intézményi átszervezést követő tanévben a tanulólétszám meghaladta a 950 főt, ez

a létszám az általános iskolai korosztály esetén a beszámolási időszak végére több mint 10 %-

kal csökkent. A csökkenés oka egyrészt a társulást alkotó települések demográfiai helyzetének

változása (a három településen a születések száma jelentősen csökkent), másrészt a más isko-

lát választók arányának növekedése. Fegyvernek vonatkozásában az utóbbi ok ellensúlyozásá-

ra az alsó tagozaton is bevezettük a fakultációs rendszert és ezzel együtt a kis csoportos okta-

tás lehetőségét is.

A jelenlegi helyzetet vizsgálva, az Orczy és Móra tagintézményekben a tanulócsopor-

tok létszáma 20 fő körüli, ami lehetőséget biztosít a megfelelő színvonalú pedagógiai munka

végzésére. Ha figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók nagy számát is, akkor az

így képzett átlaglétszám 23-24 fő körül van, ami közel 90 %-os kihasználtságot mutat.
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Szervezeti egység Tagozat
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Orczy tagintézmény napközi 133 116 143 118 118
étkezők száma n.a. 234 226 238 245
bejáró tanulók 57 50 53 51 45
HHH tanulók 92 131 134 135 141
SNI tanulók 46 13 15 13 12
BTMN tanulók 12 56 46 53 59

Móra tagintézmény napközi 61 78 91 104 80
étkezők száma n.a. 189 188 240 248
bejáró tanulók 33 36 37 41 30
HHH tanulók 81 127 134 150 145
SNI tanulók 51 21 19 20 22
BTMN tanulók 29 39 62 57 68

Szalai tagintézmény napközi 20 20 26 27 26
étkezők száma n.a. 59 54 60 64
bejáró tanulók 22 15 19 15 11
HHH tanulók 9 15 17 11 6
SNI tanulók 11 4 4 4 4
BTMN tanulók 1 7 7 4 6

Kuncsorbai tagintézmény napközi - - 11 14 12
étkezők száma n.a. 6 6 12 12
HHH tanulók 5 1 4 5 4
SNI tanulók - 1 - - 1
BTMN tanulók - - 1 3 2

Szakiskola bejáró tanulók 49 49 44 45 42
HHH tanulók 22 41 48 53 62
SNI tanulók 8 3 3 3 2
BTMN tanulók - 5 8 7 14

A napközis tanulók létszáma és az étkezők száma szoros összefüggésben van az éppen

aktuális szociálpolitikai támogatási rendszerrel, valamint a település lakóinak foglalkoztatási

adataival. A napközis csoportok számát a létszámnövekedés miatt a 2009-ben 9-ről 10-re,

2010-ben 10-ről 11-re emeltük. Sajnos a finanszírozási lehetőségek csökkenése miatt a

2012/2013-as tanév kezdetére a napközis csoportok számát ismét 9-re kellett csökkentenünk.

A bejáró tanulók száma az általános iskolai intézményegységben oktatáspolitikai in-

tézkedések és demográfiai okok miatt csökkenő tendenciát mutat. A szakképző tagozaton a

tiszabői bejárókon kívül megjelentek az örményesi, kuncsorbai és törökszentmiklósi bejáró

tanulók, de volt tanulónk Szolnokról, Tiszaszentimréről, Tiszaroffról és Kengyelről is.

A HHH tanulók száma a 2008/2009-es tanévben látványosan megugrott, mert ebben a

tanévben az előbb említett státushoz a jogalkotó előnyös ellátási formákat rendelt. Az SNI és
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BTMN tanulók létszáma az egyes kategóriákba sorolás kritériumainak változása miatt a

2008/2009-es tanévben jelentősen megváltozott.

2. Az intézmény tárgyi feltételeinek helyzete, a helyiségek, berendezések és
felszerelések, valamint eszközellátottság elemzése.

2.1. Helyiségek átalakítása, rekonstrukciója

 Orvosi szoba (2007/2008; Dózsa György út 2.)

 Központi irodák kialakítása (2007/2008; Felszabadulás út 165.)

 Vizesblokk rekonstrukciója (2007/2008; Felszabadulás út 165.)

 Technikai dolgozók öltözőjének kialakítása (2007/2008; Felszabadulás út 31.)

 Játszóudvar kialakítása (2007/2008; Felszabadulás út 31.)

 Világítás korszerűsítése (2008/2009; Felszabadulás út 31.; Felszabadulás út 133.)

 Tanterem kialakítása az óvoda épületében (2008/2009; Kuncsorba)

 Iskolaépület külső rekonstrukciója (2008/2009; Örményes)

 Új WC blokk üzembe helyezése (2009/2010; Felszabadulás út 133.)

 Tanterasz kialakítása (2010/2011; Felszabadulás út 149.)

 EPSZ működési feltételeinek megteremtése (2010/2011; Felszabadulás út 172.)

 Iskolaépület külső rekonstrukciója (2011/2012; Dózsa György út 2.)

2.2. Berendezések és felszerelések fejlesztése

 Szakképzési támogatások felhasználása

 A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport képzési feltételeinek fejlesztése

 A gépészet szakmacsoport képzési feltételeinek fejlesztése

 A mezőgazdasági szakmacsoport képzési feltételeinek fejlesztése

 Az IPR programhoz kapcsolódó fejlesztések

 Konyhatechnikai eszközök beszerzése (Móra tagintézmény)

 Osztálytermek bútorzatának cseréje

 Orczy tagintézmény (11 tanterem)

 Móra tagintézmény (8 tanterem)

 Szalai tagintézmény (2 tanterem)

 Kuncsorbai tagintézmény (1 tanterem)

 Szakiskola intézményegység (1 tanterem; székek; asztalok)

 Oktatástechnikai eszközök beszerzése

 A HEFOP 3.1.3. és a HEFOP 3.1.3./B pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések
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 Orczy tagintézmény

 alsós és felsős informatika szaktantermek kialakítása

 oktatási anyagok fejlesztése

 A TIOP 1.1.1. pályázathoz kapcsolódó fejlesztések (a tagintézmények létszámarányo-

san részesültek a fejlesztésekből)

 interaktív tábla projektorral és notebookkal (17 darab)

 személyi számítógép (58 darab)

 feleltető rendszer (7 darab)

A tárgyi feltételek helyzetének javítása és a szakmai fejlesztések megvalósítása ösz-

szességében három forrásból (szakképzési támogatás, pályázaton nyert összegek és a fenntar-

tó által biztosított összegek) valósult meg. A szakképzési támogatás és a főbb pályázati forrá-

sok mértékét az alábbi táblázat mutatja:

Forrás

Előző be-
számolási
időszak

(összesen)

Aktuális beszámolási időszak

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év

Szakképzési támo-
gatás

20 991eFt 5 233 e Ft 912 eFt 5 540 eFt 4 491 eFt 2 606 eFt

Pályázati összegek 23 917 eFt 4 993 eFt 77 422 eFt 31 401 eFt 90 172 eFt 23 086 eFt

IPR 0 38 195 eFt 25 837 eFt 29 617 eFt 10 971 eFt

Útravaló ösztöndíj 1 451 eFt 2 188 eFt 2 428 eFt 3 080 eFt 3 774 eFt

HEFOP, TÁMOP 2 635 eFt 8 993 eFt 1 804 eFt 0 5 922 eFt

Hazai forrás (Ktv.
5. sz. melléklet)

27 000 eFt 27 000 eFt

TIOP 18 000 eFt

Egyéb 907 eFt 1 046 eFt 1 332 eFt 2 475 eFt 2 419 eFt

összesen 44 908 eFt 10 226 eFt 78 334 eFt 36 941 eFt 84 663 eFt 25 692 eFt

Beszámolási idő-
szakok összesen

44 908 eFt 235 856 eFt

A táblázat alapján kimondható, hogy öt év távlatában az intézménynek a fenntartó ál-

tal jóváhagyott költségvetésen felül több mint 245 millió Ft összegben sikerült bevonnia fej-

lesztésre fordítható forrást. Ez az összeg 70-80 millió Ft-tal tovább növelhető, ha a közeljövő-

ben beadandó TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 3.3.8. pályázataink sikeresek lesznek. E két lehetsé-

ges forrás négy félévig biztosíthatná az intézményben folyó kötelező tevékenységen felüli

tehetséggondozó, felzárkóztató és közösségfejlesztő szakmai munka anyagi hátterét.

Az ÉAOP 4.1.1 napokban meghirdetett pályázata ismét megcsillantja a lehetőséget a

fegyverneki oktatás jelentős infrastrukturális fejlesztésére.
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3. A személyi ellátottság helyzete, a nevelők képzésének és továbbképzésé-
nek alakulása.

A fegyverneki, örményesi és kuncsorbai iskolák összevonása után egy új szervezeti

forma jött létre, mely szerkezetében nem hasonlítható össze az előző időszakkal. A

kuncsorbai tagintézmény felső tagozatának megszüntetésével a közalkalmazotti létszám ha

minimálisan is, de csökkent.

Az alábbi táblázat az új szervezeti forma működésének első és utolsó évét hasonlítja

össze:

Beosztása 2007/2008 2011/2012 változás

Pedagógus Igazgató 1 fő 1 fő -

Igazgató-helyettes 1 fő 1 fő -

Tagintézmény-vezető 4 fő 4 fő -

EPSZ vezető - 1 fő +1 fő

Gyak. okt. vezető 1 fő 1 fő -

Tanár 35 fő 33 fő -2 fő

Tanító 20 fő 18 fő -2 fő

Napközis nevelő 8,5 fő 8 fő -0,5 fő

Gyógypedagógus 3,75 fő 3 fő -0,75 fő

Fejlesztő pedagógus 1 fő 1 fő -

Logopédus - 1 fő +1 fő

Pszichológus - 1 fő +1 fő

Pedagógiai munkát segítő Gyermek és ifjúságvé-
delmi felelős

0,75 0,5 fő -0,25 fő

Pedagógiai asszisztens 0,5 1 fő +0,5 fő

Adminisztratív Gazdasági vezető 1 fő 1 fő -

Gazdasági vezető-h. 1 fő 1 fő -

Ügyviteli dolgozó 5,75 fő 4,75 fő -1 fő

Rendszergazda 1 fő +1 fő

Takarító 11,25 fő 8,25 fő -3 fő

Karbantartó 3 fő 2,5 fő -0,5 fő

Kerti munkás 1 fő 1 fő -

Konyhalány 4,75 fő 4 fő -0,75

Kisegítő munkás (rehab.) - 2,5 fő (+2,5 fő)

Változás Pedagógus -2,25 fő

Technikai dolgozó -4,25 fő

A beszámolási időszakban a pedagógusok létszámának csökkenése a feladatok csök-

kenéséből adódik (eltérő tagozat szüneteltetése, SNI tanulók számának csökkenése). A tech-

nikai dolgozók létszáma átszervezés miatt (a kuncsorbai takarítói állás megszüntetése) és a

közcélú foglalkoztatottak megjelenése miatt (a nyugdíjba menő takarítónői álláshelyeket nem

töltöttük be) csökkent.
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A pedagógusok továbbképzését szabályozó 277/1997. (XII. 22.) kormányrendeletben

előírt továbbképzési kötelezettséget intézményünk pedagógusai a rájuk vonatkozó szabályok

szerint teljesítették.

A 2007/2008-as tanévben a nevelőtestület áttekintette a szakos ellátottság és a képzési

kötelezettségek helyzetét, és ennek, valamint a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelő-

en új öt éves stratégiát alakított ki a 2008-2013-as időszakra vonatkozóan.

A 2007/2008-as tanévtől kezdődően a pedagógusok jelentős számban vettek részt akk-

reditált továbbképzéseken vagy próbálkoztak újabb diploma megszerzésével. Az alábbi kimu-

tatás az elmúlt öt tanév helyzetét szemlélteti:

A képzés típusa 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

A képzettségi szintet emelő vagy kieg. képzés 4 fő - 1 fő 1 fő 1 fő

Szakvizsgára felkészítő képzés 2 fő 2 fő 3 fő 3 fő 1 fő

Első egyetemi/főiskolai alapképzést szerzett - - 4 fő 5 fő 2 fő

Második, vagy további képesítésért tanult 5 fő 8 fő 2 fő 1 fő 1 fő

Módszertani akkreditált tanfolyam 17 fő 64 fő 79 fő 51 fő 42 fő

Informatika akkreditált tanfolyam 10 fő - - - -

Összesen 38 fő 74 fő 89 fő 61 fő 47 fő

Az összegzés azt mutatja, hogy pedagógusaink a beszámolási időszakban szinte min-

den területen túlteljesítették az öt éves továbbtanulási terv stratégiai célkitűzéseit. A nem

szakrendszerű oktatás területén minden magyar nyelv és irodalmat, illetve matematikát tanító

kolléga részt vett az előírt 120 órás képzésen. Szakvizsgára felkészítő képzésben az előirány-

zott két fő helyett öten vettek részt, elsősorban a TÁMOP 3.1.5. pályázat támogatásával.

A szakos ellátottságot az elmúlt öt évben kiegészítő képzésekkel vagy újabb képesíté-

sek megszerzésével javítottuk. Ily módon pedagógusaink biológia, technika, kémia, angol,

informatika, történelem és testnevelés szakon szereztek vagy szereznek a közeljövőben okle-

velet. A magyar nyelv és irodalom, testnevelés, angol és ének-zene tantárgyak esetén álláshe-

lyeket is hirdettünk meg.

Intézményünk pedagógusai közül sokan, az elkövetkezendő 5-10 évben fognak nyug-

díjba vonulni, ezért stratégiai szempontból fontos az új kollégák beépítése, főleg a magyar

nyelv és irodalom, matematika és különböző természettudományos tantárgyak esetén.
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4. Az intézmény szakmai munkájának bemutatása.

4.1. A tankötelezettséggel összefüggő feladatok végrehajtása.

a) Az első osztályosok beíratása az előző évekhez képest kevesebb problémát okoz. A

beiratkozási időszakban a szülők többsége a kiírásnak megfelelően beíratja gyerekét

az iskolába. Néhányukat fel szoktuk szólítani és ennek hatására beíratják gyereküket,

de minden évben akadt olyan szülő, akit közigazgatási eljárásban a jegyző segítségé-

vel kell rákényszeríteni gyereke beíratására.

b) Az egy főre kivetített hiányzások számát, továbbá sokat hiányzó tanulók esetén az in-

tézkedések számát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Intézkedés 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Orczy tagint. hiányzás 13,9 nap/fő 13,3 nap/fő 14,5 nap/fő 13,9 nap/fő 14,3 nap/fő

igazolatlan h. 3 nap/fő 2,2 nap/fő 2,5 nap/fő 0,7 nap/fő 1,2 nap/fő
felszólítás 73 59 66 104 128
feljelentés 13 10 8 5 5

Móra tagint. hiányzás 14 nap/fő 13,5 nap/fő 14,3 nap/fő 13,4 nap/fő 15,3 nap/fő

igazolatlan h. 2,3 nap/fő 1,2 nap/fő 1,6 nap/fő 0,7 nap/fő 1,3 nap/fő
felszólítás 60 34 35 69 74
feljelentés 24 10 11 10 6

Szalai tagint. hiányzás 11,7 nap/fő 10,4 nap/fő 12,6 nap/fő 11,3 nap/fő 10,5 nap/fő

igazolatlan h. 0,1 nap/fő 0,7 nap/fő 0,1 nap/fő 1 nap/fő -
felszólítás 2 1 1 - -
feljelentés - - - - -

Kuncsorbai
tagint.

hiányzás 7,3 nap/fő 7,8 nap/fő 10,5 nap/fő 17,1 nap/fő 2,5 nap/fő

igazolatlan h. - - - - -
felszólítás - - - - -
feljelentés - - - - -

Szakiskola hiányzás 26,2 nap/fő 37,5 nap/fő 51 nap/fő 40 nap/fő 44 nap/fő
igazolatlan h. 11,6 nap/fő 21,6 nap/fő 36 nap/fő 20 nap/fő 24,8 nap/fő

felszólítás 110 71 103 159 210
feljelentés 7 23 38 19 25

c) A túlkorosság alakulása az általános iskolai tagozaton:

A túlkorosságot bemutató táblázatból jól látható az a tendencia, hogy míg az ötéves

időszak elején a túlkoros tanulók száma megközelítette a tanulólétszám 10 %-át, addig a be-

számolási időszak végére ez az arány majdnem a felére csökkent.

Ennek magyarázata, hogy az országos tendenciának megfelelően intézményünk neve-

lőtestülete is alkalmazta a közoktatási törvény diákok számára kedvező rendelkezéseit, mely

szerint a tantárgyi bukások számától függetlenül engedélyezhető volt a javító- vagy eseten-

ként az osztályozó vizsga.
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Az alsó tagozaton a tanuló csak a szülő kérésére vagy mulasztása miatt utalható osz-

tályismétlésre. A túlkorosság csökkenésében szerepet játszhat a tantárgyi felmentések lehető-

sége is, továbbá a fakultációs rendszerhez kapcsolódóan kialakult kiscsoportos tanítás és az

SNI tanulók rehabilitációs foglalkoztatása.

tanév túlkoros 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. összesen
2007/2008 1 évvel 7 4 8 7 6 8 9 7 56

Több évvel 1 2 - - 2 7 3 3 18
összesen 8 6 8 7 8 15 12 10 74

2008/2009 1 évvel 3 4 3 8 10 6 11 12 57
Több évvel - 1 2 - - 7 8 1 19
összesen 3 5 5 8 10 13 19 13 76

2009/2010 1 évvel 1 3 5 4 8 6 6 8 41
Több évvel - - - 2 - - 6 6 14
összesen 1 3 5 6 8 6 12 14 55

2010/2011 1 évvel 3 2 1 4 4 7 6 7 34
Több évvel - - - 1 2 1 1 3 8
összesen 3 2 1 5 6 8 7 10 43

2011/2012 1 évvel 5 3 2 1 5 4 9 6 35
Több évvel - - - - 1 2 1 1 5
összesen 5 3 2 1 6 6 10 7 40

4.2. A Pedagógiai Program kiemelt nevelési és oktatási feladatainak végrehajtása.

A jelenleg érvényben lévő Pedagógiai Programunkat 2008. június 27-én fogadta el ne-

velőtestületünk, így az a beszámolási időszakban felmenő rendszerben került bevezetésre.

Minden évfolyamra, teljes érvényességgel először a 2011/2012-es tanévben folytattuk oktató-

nevelő munkánkat e dokumentum szerint.

Pedagógiai Programunk alapvető célkitűzései a következők:

 Tanulóink képességeiknek megfelelően találják meg helyüket oktatási rendszerünkben

vagy a munkaerőpiacon. A magas színvonalon teljesítő tanulók legyenek versenyké-

pesek a hasonló korú városi tanulókkal, legyen esélyük az általuk kiválasztott közép-

fokú intézményben továbbtanulni. A gyengébben teljesítők életpályájának alakulását

az iskola odafigyeléssel, hasznos tanácsokkal szervezze, támogassa.

 Fontos számunkra az is, hogy a nálunk eltöltött évek alatt olyan személyiséggé formál-

juk őket, akik rendelkeznek azokkal a testi, szellemi, érzelmi, akarati és erkölcsi tulaj-

donságokkal, melyek alkalmassá teszik őket az egészséges, kultúrált életvitelre.

 A hagyományápolás, a művészeti értékek megbecsülése fontos iskolánk számára, ezért

ezen értékek tiszteletére, szeretetére neveljük diákjainkat.
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A felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében intézményünk helyi tanterve tartal-

maz olyan elemeket, amelyek differenciáltan biztosítják mindenki számára a lehetőséget a

tudás megszerzésére (fakultációban emelt szintű oktatás lehetősége magyar nyelv és iroda-

lomból és matematikából; kiscsoportos foglalkozások a lassabban haladók számára az előbb

említett tantárgyakból).

A művészeti oktatás területén próbálunk kihasználni minden tanórai és tanórán kívüli

lehetőséget, hogy megismertessük és megszerettessük a diákokkal az előbb említett terület

értékeit (kulturális rendezvények, rajzpályázatok, énekkar, múzeumlátogatások, kulturális

témájú tanulmányi kirándulások).

4.3. A szakmai munka eredményességének megítélése

4.3.1. Az országos kompetenciamérések eredményei

A beszámolási időszakban az országos kompetenciamérés kiteljesedett. A tanév rendje

minden esetben tartalmazza a 4., 6., 8. és 10. osztályos tanulók kompetencia-mérésének rend-

jét. Az eredményeket a mérést követő év január 31-ig nyilvánosságra kell hozni, majd a neve-

lőtestületi elemzést követően azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

4.évfolyam

A negyedik évfolyamon 16 területet vizsgálnak. A vizsgálati anyagot csak a kijelölt

iskolák továbbítják központi feldolgozásra, a többi intézmény a kérdőíveket egy központi

program segítségével helyben dolgozza fel. Tagintézményeink nevelőtestületei ezt a feladatot

évről évre elvégezték, az elért eredményeket elemezték. Összességében elmondható, hogy

iskolánk tanulói az alább felsorolt egyes vizsgált területeken általában az országos átlaghoz

közel teljesítenek.

1. Az olvasáskészség kiépülése
2. Az olvasáskészség gyakorlottságának fejlődése
3. Az írásminőség alakulása
4. Az íráskészség gyakorlottságának fejlődése
5. Az elemi számolási készség kiépülése
6. Az elemi számolási készség gyakorlottságának fejlesztése
7. A számírási készség fejlődése
8. A mértékegység-váltási készség fejlődése
9. Az összeadási készség kiépülése
10. A kivonás képességének kiépülése a 100-as számkörben
11. A szorzás képességének kiépülése a 100-as számkörben
12. Az osztás képességének kiépülése a 100-as számkörben
13. Az elemi gondolkodás képességének kiépülése
14. Az elemi gondolkodási képesség gyakorlottságának fejlesztése
15. Az elemi rendszerező-képesség kiépülése
16. Az elemi kombinatív képesség kiépülése
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6.évfolyam

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

M
at

em
at

ik
a Országos átlag: - 499 489 1498 1486

Községek átlaga: - 472 465 1446 1437
Orczy - 451 410 1342 1288
Móra - 485 436 1377 1416
Szalai - 421 422 1360 1449

S
zö

v
eg

ér
té

s Országos átlag: - 519 513 1483 1465
Községek átlaga: - 490 484 1422 1408
Orczy - 469 422 1320 1286
Móra - 506 426 1341 1339
Szalai - 460 441 1512 1456

A hatodik évfolyam mérési anyagát a 2007/2008-as tanévben még csak a kijelölt in-

tézményektől kérték be. Ezt követően a mi intézményünk is rendszeresen részt vett a mérés-

ben. Néhány esettől eltekintve tanulóink eredményei elmaradnak mind az országos, mind a

községi átlagtól. A Szalai tagintézmény tanulói a 2010/2011-es tanévben a szövegértés kom-

petencia-területen az országos átlag felett teljesítettek, ami nagyon dicséretes dolog.

8. évfolyam

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

M
at

em
at

ik
a Országos átlag: 491 497 484 1622 1601

Községek átlaga: 469 467 460 1572 1550
Orczy 473 470 423 1537 1519
Móra 420 462 418 1585 1520
Szalai 499 469 423 1414 1469

S
zö

v
eg

ér
té

s Országos átlag: 497 506 502 1583 1577

Községek átlaga: 468 474 472 1524 1513
Orczy 461 459 450 1409 1488
Móra 425 454 450 1530 1449
Szalai 527 524 484 1413 1461

A nyolcadik évfolyamon tanulóink eredménye főleg a fegyverneki tagintézmények

vonatkozásában jóval közelebb van a községi és az országos átlaghoz, mint a hatodik évfo-

lyamok esetén. Egy lehetséges magyarázata a jelenségnek talán az, hogy a fakultációs és a

kiscsoportos foglalkozások hozadéka ekkorra érik be. Az örményesi tanulók eredményeit itt is

nagyban befolyásolja a mérésben részt vevő osztályok létszáma és az esetleges problémás

tanulók léte vagy annak hiánya (a 2010/2011-es tanévben minden tanuló teljesítménye az 1-es

szinten vagy az alatt maradt).
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10. évfolyam

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Mat. Szakisk. átlaga: 396 399 398 1446 1447

Szakiskola 382 377 338 1373 1347

Szöve-
gért.

Szakisk. átlaga: 398 393 392 1399 1414
Szakiskola 413 369 361 1390 1322

Szakiskolás tanulóink eredménye, ha nem is sokkal, de rendre elmarad az országos

szakiskolai átlagtól.

Összegezve

A mérési eredmények mindhárom évfolyamon mutatják, hogy ugyan az országos át-

lagteljesítmény alatt vagyunk, de ha a saját kategóriánkkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor

a teljesítményünk már elfogadhatónak mondható. A mérések kapcsán olyan vizsgálatot is

végeztek, hogy az eredményeink összhangban vannak-e az iskolánkban járó diákok szocio-

kultúrális hátterével (hozott érték index), és az az eredmény született, hogy az teljesítmények

általában az elvárt szint közelében vannak.

A táblázatosan bemutatott átlageredményekből nem látható a mérési eredményeink

legnagyobb problémája, hogy túl sok a gyengén teljesítő gyerek, bár a kritikus szintet nem

haladja meg, mert ebben az esetben az Oktatási Hivatal jelzéssel élt volna a fenntartó felé.

Legnagyobb előrelépést a mérési eredmények területén e tanulók teljesítményének a javításá-

val lehetne elérni. Az intézményünkben bevezetett fakultációs rendszer mellett működtetett

kiscsoportos foglalkozás magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból re-

ményeink szerint javulást fog eredményezni a gyengén teljesítő diákok esetén.

4.3.2. Továbbtanulási adatok

A beszámolási időszakban – mint a környezetünkben lévő legtöbb általános iskolából

is - diákjaink körülbelül 30 %-a gimnáziumban, 30 %-a szakközépiskolában és 40 %-a szak-

iskolában tanul tovább. A középfokú oktatási intézményekbe történő felvétel az általános is-

kolai tanulmányi eredmények, vagy egyes esetekben - ha a túljelentkezés mértéke jelentős –

központi felvételi eljárás keretében történik.

Tanulóink közül egyre többen vállalják a központi felvételi vizsgát, amivel a megye

rangos intézményeibe lehet felvételt nyerni. Számukra a legkedveltebb intézmények a követ-

kezők:
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 Széchényi István Gimnázium

 Verseghy Ferenc Gimnázium

 Varga Katalin Gimnázium

 Tiszaparti Gimnázium

 Szolnoki Szolgáltatási Szakközépiskola

o Vásárhelyi Pál tagintézmény

o Kereskedelmi és Vendéglátóipari tagintézmény

 Szolnoki Műszaki Szakközépiskola

o Pálfy János Műszeripari és Vegyipari tagintézmény

o Baross Gábor Gépipari tagintézmény

o Építészeti és Környezetgazdálkodási tagintézmény

Az alábbi táblázat iskolánk felvételizőinek eredményeit mutatja be.

Tanév Matematika Magyar Összpontszám Felv.
számaiskolai

átlag
országos

átlag
iskolai
átlag

országos
átlag

iskolai
átlag

országos
átlag

2007/2008 Orczy 28
20,6

28
28

56
48,6

9 fő
Móra 29 29 58 4 fő
Szalai 25,5 31,8 57,3 4 fő

2008/2009 Orczy 23
22,6

29
27,9

52
50,5

12 fő
Móra 24 28 52 9 fő
Szalai 17 32 49 1 fő

2009/2010 Orczy 26,9
16,5

42
35,5

68,9
52

7 fő
Móra 20 36 56 16 fő
Szalai 11 26,5 37,5 2 fő

2010/2011 Orczy 33,6
27

34,3
30,4

67,9
57,4

7 fő
Móra 21,4 28 49,4 8 fő
Szalai 34 39 68 1 fő

2011/2012 Orczy 25
23,1

24,6
24,7

49,6
47,8

7 fő
Móra 26,8 27 53,8 12 fő
Szalai 12 16,7 28,7 3 fő

A beszámolási időszakra visszatekintve - bár ilyen jellegű vizsgálódást nem végeztem

– kijelenthető, hogy volt diákjaink a középfokú intézményekben is jól teljesítenek. Ezt tá-

masztja alá, hogy közülük egyre többen tanulnak rangos egyetemeken és főiskolákon.

4.4. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint a tanulóbalesetek helyzete

4.4.1. A gyermek-és ifjúságvédelmi beszámoló

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámának alakulását beszámolónk máso-

dik táblázatában bemutattuk.
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Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akit családi körülményei, szociális hely-

zete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után a szülő gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult, továbbá szülei nem rendelkeznek általános iskolai végzettségnél magasabb képesí-

téssel. Ezeknek a tanulóknak a száma az utóbbi években folyamatosan növekszik. A probléma

kezelésére a 2008/2009-es tanévvel kezdődően iskolánk minden szervezeti egysége részt vesz

az oktatási esélyegyenlőségi programban. A jó tanulmányi eredményt elérő halmozottan hát-

rányos helyzetű tanulóink számára az Útravaló ösztöndíj program keretein belül pénzügyi

támogatást biztosítunk tanulmányaik folytatásához.

Kapcsolattartás a családokkal
A szülőkkel való kapcsolattartás az esetek többségében jól működik (szülői értekezlet,

fogadóóra, stb.), ám évről évre folyamatosan nő azoknak a családoknak a száma, akiket vala-

milyen ok miatt, rendszeresen fel kell keresni. Nagyon sok esetben az otthonukban kell meg-

keresni a szülőket azért, mert nem jelennek meg az iskolában aláírni:

 A nevelési tanácsadó vizsgálatához szükséges jellemzést

 A Szakértői Bizottság felé történő felterjesztést

 A nyilatkozatot, hogy a tanulási nehézség miatt, a gyermekük fejlesztő foglalkozáson

vesz részt

 Félévi, év végi értékelést, jellemzést a gyermekről

 Tankönyvtámogatáshoz az igénylőlapot.

Előfordul néha, hogy egy-két tanuló agresszív, durva magatartást tanúsít diáktársával,

nevelőjével szemben. Emiatt minden tanévben 1-2 fegyelmi tárgyalást folytatunk le, ekkor

általában szigorú megrovásban részesül a tanuló.

4.4.2. A tanulói balesetek helyzete

2008 2009 2010 2011 2012
Balesetek száma 7 7 9 10 2
Helyszín szerint

 Tornaterem 1 1 4 5 1

 Udvar 6 5 5 4 1

 Iskolaépület - 1 - 1 -

A beszámolási időszakban nagyon súlyos baleset nem történt. Jellemzően a balesetek

testnevelés órán vagy iskolai szünetben az udvaron történnek. A balesetek számát és súlyos-

ságát tekintve, úgy gondolom, hogy a szokásos intézkedéseken kívül (figyelemfelhívás osz-

tályfőnöki órán, megfelelő bemelegítő gyakorlatok a testnevelés órán, felügyelet biztosítása),

más intézkedés nem indokolt.
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4.5. Rendezvények versenyek

A beszámolási időszakban tagintézményeink rengeteg rendezvényt szerveztek (a na-

gyobb rendezvények száma tagintézményenként meghaladja az évenkénti 20-25-öt). Az aláb-

biakban bemutatjuk az egyes tagintézmények által szervezett főbb iskolai rendezvényeket.

Úgy ítéljük meg, hogy a tanulóink számára minden tagintézmény bőséges kínálatot nyújtott

mind a kulturális, mind a hagyományőrző, mind az egyéb szórakoztató rendezvények terüle-

tén.

A tanulmányi és sport versenyeken tanulóink ebben a tanévben is megfelelő színvona-

lon képviselték iskolánkat. A jelentős számú részvétel mellett kiemelkedő eredményeket ér-

tünk el az alábbi versenyeken:

 Szakiskola

o A szakma kiváló tanulója

o Hódmezővásárhelyi Alföldi Mezőgazdasági Napok

o Szolnoki Gulyásfesztivál

 Orczy tagintézmény

o „Mátyás tudósai” vers- és prózamondó verseny

o „LOGO” országos számítástechnika verseny

o Zrínyi Ilona matematika verseny

o Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó verseny

o „Barátunk a természet” országos természetismereti vetélkedő

 Móra tagintézmény

o Katasztrófavédelmi verseny

o Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

o Kaán Károly országos természetismereti verseny

o Éneklő Ifjúság Megyei Kórustalálkozó

 Szalai Sándor tagintézmény

o Kaán Károly országos természetismereti verseny

o Herman Ottó országos biológia verseny

o Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

o Országos mesevetélkedő

A Diákolimpián iskolánk tagintézményeinek diákjai közös csapatokkal szerepelve

labdarúgásban kiemelkedő eredményeket értek el.



Szakiskola Intézményegység Orczy Tagintézmény Móra Tagintézmény Szalai Tagintézmény Kuncsorbai Tagint.
Tanévnyitó ünnepség

Október 6. és 23-i megemlékezések

Iskolai Ki mit tud? – „Szivárványos sokadalom”

 Szolnoki Gulyásfesztivál

 12 órás vetélkedő (Martfű)

 Pályaválasztási kiállítás

 Nyílt napok szervezése

 Pedagógusok karácsonyi köszöntése

 Színházlátogatások

 Szalagavató

 Tavasz 2011

 Alapítványi bál segítése (Orczy, Móra)

 Vállalkozók megvendégelése

 Diák-gulyásfesztivál (4 alk.)

 Pedagógus napi vendéglátás

 Tanulmányi kirándulások:

o Hortus Hungaricus

o Mezőgazdasági Napok (Hódmezővásárhely)

o Garden Hotel

o TISZK tanműhely látogatás

 Hospitálás: Nagykőrös, Kék települések

szakképző intézményei

 Továbbtanulási szülői

értekezlet

 Pályaválasztási kiáll.

 Mikulás ünnepség

 Karácsonyi ünnepség

 Alapítványi bál

 Nyílt napok

 Mozi látogatások

 Nevelési értekezletek

 Farsangi ünnepség

 Március 15.

 Hospitációs napok

 Anyák napja

 Gulyásfesztivál

 Sportnap, Diáknap

 Tiszakürti arborétum

 Tiszapüspöki tábor

 Osztálykirándulások

 Erdélyi kirándulás

 Sportnap

 Ki mit tud?

 Pályaválasztási kiállítás

 Mikulás ünnepség

 Mikulás-kupa mérkőzés

 Szeretet napja

 Farsangi ünnepség

 Március 15-i megemlékezés

 Anyák napja

 Húsvéti szokások felelevení-

tése

 Hospitációs napok

 Nevelési értekezletek

 Hulladékgyűjtés szervezése

 Móra Napok, Móra-kupa

 Int. közös gyermeknap

 Nyári napközis tábor

 Osztálykirándulások

 Erdélyi kirándulás

 Idősek napja

 Községi avató ünnepség

 Pályaválasztási kiáll.

 Tejtermék Tanács inter-

aktív kiállítása

 Diáknap

 Mikulás ünnepség

 Karácsony-játszóház

 Farsangi ünnepség

 Március 15.

 Kistelepülések matema-

tika versenye

 Ki mit tud?

 Parlamenti látogatás

 Anyák napi ünnepség

 Madarak és fák napja

 Papírgyűjtés

 Gyermeknap

 Iskolai kirándulás

 Egészségnevelési

hónap

 Mikulás

 Adventi barkácsolás

 Karácsonyi játszóház

 Farsangi bál

 Március 15.

 Szellemi vetélkedő

 Hulladékgyűjtés

 Csorba kupa

 Anyák napja

 Madarak és fák napja

 Osztálykirándulások

 Színházlátogatás

Szolnokon

 Kirándulás Mezőtúrra

 Gyermeknap az óvo-

dában, iskolában

Ballagási ünnepség

Tanévzáró ünnepség
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5. Tájékoztató az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 2004. január 29-én elfogadta és hatályba lép-

tette az Önkormányzati Minőségirányítási Programot, melynek alapján az intézmény elkészí-

tette saját Intézményi Minőségirányítási Programját. Ezt a programot a 2007/2008-as tanév-

ben – az új szervezeti forma kialakítása után – felülvizsgáltuk. A program egyszeri, és rend-

szeresen végrehajtandó feladatokat tartalmaz mind az általános iskolai, mind a szakiskolai

intézményegység vonatkozásában.

Az egyszeri feladatként megszabott tevékenységeket (dokumentumok felülvizsgálata,

az eszköz-felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítése, stb. ) határidőre végrehajtottuk.

Rendszeres feladatként az alábbi területekre fordítunk különös figyelmet:

 Az oktatás tartalmának, kínálatának fejlesztése

 Az alapkészségek fejlesztése

 A hátrányos helyzetű fiatalokkal és a különleges ellátást igénylő tanulókkal való fog-

lalkozás

 Pályaorientáció, pályaválasztás segítése

 Nevelési feladatok teljesítése a Pedagógiai Programban foglaltak szerint

 Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata

 Potenciális baleseti források felülvizsgálata

 Kapcsolattartás más intézményekkel

 Kapcsolattartás a szülőkkel

 Az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése

 A szakképzés szerkezeti és tartalmi változásainak figyelése, lereagálása

 A képzésben részt vevő partnerekkel való együttműködés

Az IMIP elfogadása óta a tanév végén a program végrehajtását értékelni kell. A be-

számolási időszakban az Orczy és Móra tagintézmény 2 alkalommal, a Szalai és kuncsorbai

tagintézmény egy alkalommal végzett partneri elégedettségmérést. Az eddig elvégzett értéke-

lések alapján partnereink közepesnél gyengébb minősítést egy területen sem adtak intézmé-

nyünknek. A nevelőtestület az egyes területeken felmerülő problémákat kezeli, elmaradás

nincs.

6. A Szakiskola Intézményegység működésével kapcsolatos észrevételek

Szakiskolai Intézményegységünk működésével kapcsolatos véleményünk az előző

évekhez képest nem változott, sőt méginkább igaznak gondoljuk korábbi megállapításunkat.
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Az itt tanuló diákok jelentős része nehéz feladat elé állítja nevelőtestületünket, azonban meg-

ítélésünk szerint az iskolarész messzemenően betölti feladatát. Azoknak a tanulóknak, akik

nálunk tanulnak, igyekszünk az oktatás-nevelésen kívül is támaszt nyújtani. Komoly feladat-

nak tekintjük a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartást, lehetőségünk szerint segítünk nekik

gyermekeik nevelésében is. Számos szociális és tanulmányi jellegű ösztöndíjban vagy prog-

ramban veszünk részt (Útravaló program, IPR program, Szakiskolai Ösztöndíj program).

Meggyőződésünk, hogy e tagozat nélkül a településünkön lakó fiatalok egy jelentős része

kimaradna a középfokú oktatás-nevelés rendszeréből, súlyosbítva ezzel településeink amúgy

is jelentős szociális problémáit.

Az alábbi táblázat a szakmai vizsga eredményeit mutatja be a beszámolási időszakra

vonatkozóan:

Tanév Szakma Vizsgázók
száma

Vizsgaeredmény
átlaga

2011/2012  Pincér (2+3 év)
 Pincér (2+2 év)
 Szerkezetlakatos
 Zöldségtermesztő

5 fő
12 fő
11 fő
13 fő

1,6 (32 %)
1,6 (32 %)
3,8 (76 %)
2,5 (50 %)

2010/2011 Pincér 10 fő 3,00 (66%)
2009/2010 Kertész 13 fő 3,62 (72%)
2008/2009  Dísznövény-és zöldségtermesztő

 Vendéglátó eladó

7 fő
11 fő

2,56 (51%)
3,30 (66%)

2007/2008  Dísznövény-és zöldségtermesztő
 Vendéglátó eladó

11 fő
15 fő

3,30 (66%)
3,60 (72%)

A 2011/2012-es tanévben harmadik alkalommal került sor szintvizsga szervezésére.

Szintvizsgát egyes tanult szakmák esetén a szakmai képzésben résztvevő szakmai vizsgára

készülő tanulók tesznek, a képzési ciklus befejező tanévét megelőzően. Ebben a tanévben a

pincér szakmát tanuló diákjaink vizsgáztak. Mindenki sikeres szintvizsgát tett, az eredmény

az előző évekhez hasonlóan 3,4 lett.

A Térségi Integrált Szakképző Központtal való együttműködés keretein belül a beisko-

lázást, a továbbképzéseket, a minőségirányítási és pályakövetési rendszer kidolgozását, vala-

mint a szakképzés változásainak előkészítését közös szervezésben, összehangolva végeztük.

A 2010/2011-es és a 2011/2012 –es tanévben a tanulóink által termelt termékeket a

fenntartóval kötött megállapodás alapján értékesítettük. A mezőgazdasági szakmacsoport te-

rületén a megtermelt javak értéke minden évben meghaladta az egymillió forintot.

Szakképző tagozatunkon – hasonlóan az országos szakiskolai helyzethez - továbbra is

a legnagyobb problémát a 9-10. évfolyamon tanuló diákjaink motiválása jelentette. A rossz
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szociális helyzet általában nagyfokú érdektelenséget eredményez. Az általános iskola tanári

kara –mivel csak részben rendelkezik az említett korosztály oktatásához, neveléséhez szüksé-

ges szakmai tapasztalattal – nehezen boldogult az ellátandó feladattal. Ezért kihasználva a

jogszabályi változás adta lehetőséget a következő tanévtől áttérünk a 3 éves szakmai képzésre.

A szakképző tagozatunk éves munkájának további jellemzői (személyi feltételek, tárgyi felté-

telek, pedagógiai munka mutatói, stb.) megtalálhatók az iskola összességére vonatkozó kimu-

tatásokban.

7. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége

A 2010/2011-es tanév kezdetére alakult EPSZ intézményegységünk a fegyverneki és

örményesi iskolások és óvodások ellátását végzi. Tevékenysége az alábbi számokkal jelle-

mezhető:

2010/20011 2011/2012
Nevelési tanács-
adás

Vizsgálatok BTMN kontroll-
vizsgálat

90 fő 40 fő

Tanulási nehéz-
ség vizsgálata

48 fő 33 fő

Részképesség
vizsgálat

17 fő 117 fő

Iskolaérettségi és
részképesség
vizsgálat

15 fő 12 fő

Csak pszicholó-
giai vizsgálat

16 fő 14 fő

Tehetségvizsgálat - 14 fő
Terápiák Gyógypedagógiai Óvodák: 31 fő

Iskolák: 44 fő
Óvodák: 87 fő
Iskolák: 29 fő

Pszichológiai Óvodák: 13 fő
Iskolák: 40 fő

Óvodák: 9 fő
Iskolák: 45 fő

SNI felterjesztés 22 fő 18 fő
Logopédiai
gondozás

Vizsgálatok 196 fő 241 fő
Logopédiai te-
rápia

58 fő 54 fő

Pályaválasztási
tanácsadás

Az összes nyol-
cadikos tanuló

Az összes nyol-
cadikos tanuló

BTMN ellátás
ellenőrzése

Minden BTMN
státuszú tanuló

Minden BTMN
státuszú tanuló

SNI b tanulók
ellátásának segí-
tése

Minden SNI b
tanuló

Minden SNI b
tanuló
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Az SNI b és BTMN tanulók ellátásának ellenőrzése a működési terület vonatkozásá-

ban (fegyverneki és örményesi iskolák, óvodák) ugyancsak az intézményegység feladata. E

feladatot működése megkezdésétől maradéktalanul elvégezte.

2010 és 2011 novemberében a végzett tevékenységről a Törökszentmiklós Térsége

Többcélú Kistérségi Társulás felkérésére az EPSZ által végzett munkáról beszámoltunk.

8. Ellenőrzés

A beszámolási időszakban a tervezett belső ellenőrzéseket elvégeztük. Ezen felül az

alábbi ellenőrzések zajlottak intézményünkben:

 Oktatási Hivatal – szakiskolai intézményegység működése

 Educatio Nonprofit Kht – Útravaló program ellenőrzése

 Szakképzési támogatások ellenőrzése

 ÁNTSZ ellenőrzés

 Tűzvédelmi ellenőrzés

 Fenntartói ellenőrzés (éves munkaterv szerint)

o Szakmai ellenőrzés

o Pénzügyi ellenőrzés

A felsorolt ellenőrzések – mint ahogy a társulás létrehozása óta zajlott ellenőrzések -

egyike sem tárt fel jelentősebb hiányosságot.

9. Az intézmény gazdálkodásának rövid értékelése.
Az összesítő tábla bemutatja az intézmény 2008-2012. évi költségvetéseinek bevételi

és kiadási elemeit kiemelt előirányzatonként (e. Ft-ban).

A saját bevételek meghatározó eleme az étkezési térítés, ami az ingyenesen étkező ta-

nulók létszámának növekedése miatt évenként fokozatosan, míg 2010-ben (az étkezési hozzá-

járulás megszűnése következtében) drasztikusan csökkent.

Az egyéb saját bevételekből 800 - 1.100 eFt továbbszámlázott szolgáltatás (a kábelté-

vé szolgáltató energia ellátása), 500 -1.100 eFt terembérleti díj az eseti igénybevétel függvé-

nyében. Az egyéb bevételek különböző kártérítések, tanulói és dolgozói térítésekből tevődnek

össze. A 2010. évi kiugró adat ÁFA visszaigénylés következménye (az ÁFA tv. alapján 7.110

eFt visszaigénylésünk keletkezett).

A kimutatásból egyértelműen kitűnik a személyi juttatások meghatározó szerepe a ki-

adási oldalon. A gyakorlatilag átfutó tételként kezelendő étkezési kiadások és bevételek korri-

gálásával átlagosan78,5%-os arányát képezi a költségvetésnek (az előző 5 éves mutató 82,8%
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volt, de közben megszűnt a 13. havi illetmény, és az IPR + HHH kiadások 10.000 Ft-ot meg-

haladó mértékének köszönhető a kis mértékű csökkenés).

2008. évi
teljesítés

2009. évi
teljesítés

2010. évi
teljesítés

2011. évi
teljesítés

2012. évi
előirányzatMegnevezés

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 480 812 489 640 448 467 442 807 414 174

I. Működési bevételek 17 946 24 920 10 617 8 762 7 967

=étkezésre 14 618 13 975 7 113 5 196 5 876

=egyéb bevételek 3 328 10 945 3 504 3 566 2 091
IV.Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszkö-
zök 12 627 14 681 10 259 18 107 2 823

- Működési célú
- Felhalmozási célú

11 977
650

14 681
0

9 959
300

18 107
0

2 823
0

V.Véglegesen átvett pénzeszközök 5 490 1 477 5 666 4 658 2 606

-Működési célú
-Felhalmozási célú

257
5 233

787
690

297
5 369

732
3 926

0
2 606

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 20 366 9 174 4 885 4 348 15 319

El. évi pénzmaradv. igénybev. 20 366 9 174 4 885 4 348 15 319

VIII.Intézményfinanszirozás 424 383 439 388 417 040 406 932 385 459

- szoc.pol. támogatás 43 108 51 121 54 472 44 930 41 658

- normatív támogatás 301 801 292 810 251 127 252 794 244 498

-HHH pályázat 0 38 195 25 837 29 617 0

-13. havi ill.kieg.; bérkompencáció 25 418 17 461 12 803 5 266 4 360

-önkormányzati kiegészítés 64 345 42 092 70 836 72 858 94 917

-egyéb -10 289 -2 291 1 965 1 467 26

KIADÁS ÖSSZESEN: 471 638 484 953 446 640 439 623 414 174

Személyi juttatás 268 507 263 402 248 174 255 113 245 162

= Bér 243 269 240 129 234 314 241 131 237 947

= Egyéb 25 238 23 273 13 860 13 982 7 215

Járulékok 82 376 76 246 65 250 65 944 64 475

Dologi kiadások 103 989 134 664 115 738 104 370 96 365

= Vásárolt élelmezés 57 627 64 762 61 436 50 005 47 534

= energia kiadások 16 809 17 678 17 451 18 637 16 630

- rehabilitációs hozzájárulás 0 0 3 860 5 376 965

= Egyéb dologi 29 553 52 224 32 991 30 352 31 236

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 402 6 794 11 799 10 264 2 497

Felhalmozási kiadások 11 339 3 285 5 077 3 932 4 153

- Felújítás 193 0 188 126 0

- Beruházás 11 146 3 285 4 889 3 806 4 153

Támogatás értékű kiadások 25 562 602 0 1 522

Létszám 108,25 106,50 108,25 123,01 110,25

Ebből közfoglalkoztatott 13,26

Az egyéb személyi juttatások nagymértékű csökkenése a 2010-ben megszüntetett ét-

kezési hozzájárulás hiányával magyarázható. Az előirányzat évenkénti változása a jubileumi

jutalmak alakulásának és a pályázatokból finanszírozott továbbképzések kiadásainak függvé-

nyében alakul. Az intézményi költségvetés működési rendje szerint - a hatályos jogszabályok,

önkormányzati rendeletek és határozatok alapján készítünk egy kiadási típusú költségvetést,



24

melynek bevételi oldalát a tervezhető bevételek és átvett pénzeszközök, valamint a normatív

állami támogatások nem fedik le - ezért elkerülhetetlen az önkormányzat kiegészítő támogatá-

sa, melyet rendeletben biztosít az intézmény számára.

A kiadások szintjének fokozatos emelkedése - a közalkalmazottak 3 évenkénti soros

"lépése", az áremelkedések, a rehabilitációs hozzájárulás emelkedése, az energia árak növe-

kedése miatt - a bevezetett takarékossági intézkedések (pl. étkezési hozzájárulás és az uzsonna

megszüntetése) ellenére is - növekvő önkormányzati hozzájárulást igényel. Az állami hozzájá-

rulás fajlagos csökkenése mellett ezt a tendenciát erősíti - az ország egészére jellemző - gye-

reklétszám csökkenés.

Az iskola vezetése törekszik kihasználni a potenciális bevétel növelési lehetőségeket.

Számos pályázatot írunk minden évben, ez irányú eredményességünk a tanulók és a pedagó-

gusok közvetlen haszna mellett az egész település hasznára válik.

A szakiskolai intézményegység nagy energiát fektet a különböző vállalkozások mű-

ködtetőivel a jó kapcsolatok kialakítására, nem titkoltan a fejlesztési támogatások iskolánkba

juttatása céljából.

Ez a kettő - nem csekély többletenergiát felemésztő - többletforrás ad lehetőséget az

intézmény fejlesztési kiadásának finanszírozására, illetve az amúgy is felmerülő kiadások egy

részének külső forrásból történő kiváltására.

A vizsgált 5 évben a felhalmozási kiadásaink 27.892 e Ft összeggel járultak az intéz-

mény – egyúttal az önkormányzati - vagyon növekedéséhez.

A 2007-ben létrehozott társulás következtében jelentős forrást sikerült bevonni az in-

tézmény működtetéséhez, melyet éves bontásban az alábbi táblázat mutat:

2008. évi
teljesítés

2009. évi
teljesítés

2010. évi
teljesítés

2011. évi
teljesítés

2012. évi
előirányzat

Különböző jogcímű társu-

lási normatívák összege
53 062 eFt 48 258 eFt 42 444 eFt 39 346 eFt 34 446 eFt

10. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az intézményben a beszámolási időszakban az

oktató-nevelő munkánk megfelelő színvonalú volt. Az éves munkatervekben tervezett esemé-

nyek megfelelő színvonalon, határidőre megvalósultak. Az összevont intézmény működésével

kapcsolatosan az alábbi megállapításokat teszem:
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 A beszámolási időszakban a tagintézményekben a munkatervben tervezett feladatokat a

nevelőtestületek végrehajtották.

 Az egyes munkatervben foglalt feladatok végrehajtása után rögtön igyekeztünk értékelni.

Ez elsősorban tagintézményi feladat, az intézményi munkát összességében a félévi vagy

tanév végi beszámolók elkészítésekor szoktuk értékelni.

 A szakos ellátottság területén továbbra is jelentős erőfeszítéseket teszünk, intézményünk-

ben jelen pillanatban csak tanári oklevéllel rendelkezők vagy utolsó éves tanár szakos

hallgatók tanítanak.

 Az elmúlt öt évben is sikerült jelentős mértékű külső forrásokat bevonni az intézményi

infrastruktúra vagy humán erőforrás fejlesztések érdekében. Forrásainkat elsősorban az

oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzésére és a pedagógusok módszertani meg-

újulását eredményező képzésekre fordítottuk.

 A szakiskola és az EPSZ szervezeti egységeink átalakítása után megállapítható, hogy a

tanuló év elteltével a rendszer jól működik.

 A beszámolási évben a fegyverneki tagintézményekben a pedagógiai programunkban leírt

fakultációs rendszerünket továbbfejlesztettük. Az első és második osztály nívócsoportos

oktatásának kialakításához szükséges óraszámot a fenntartó megfinanszírozta.

 A következő tanév kiemelt tanügy-igazgatási és pedagógiai feladata az oktatás átalakításá-

ra vonatkozó változások nyomon követése:

o az intézmény fenntartása

o a szakiskola helyzetének tisztázása

o az EPSZ helyzetének tisztázása

o a jelenleg társulásban működő intézmény helyzetének tisztázása

o a pedagógusok és pedagógiai munkát segítő dolgozók státuszának változása

o a pedagógus-életpálya modell bevezetésének nyomon követése

 További odafigyelést igényelnek az alábbi területek:

o beiskolázási létszámok,

o hiányzások csökkentése,

o kompetencia-mérés eredményeinek közelítése az országos átlaghoz,

o az iskolai tehetséggondozás továbbfejlesztése,

o a felzárkóztatást igénylő tanulók lehetőségeinek továbbfejlesztése,

o a mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése,



26

o a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv átdolgozása az új köznevelési törvény

alapján,

o az oktatási-nevelési munka alapfeltételeinek biztosítása (az alkotó munkához szük-

séges rend, fegyelem biztosítása).

11. Javaslatok az intézmény további fejlesztésére.

Minden valószínűséggel az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ ebben a

szervezeti formában utoljára nyújt be beszámolót a fenntartónak. Ezért, a helyzet változásával

az intézményfejlesztési stratégia is megváltozik. Azonban néhány terület olyan fontossággal

bír, hogy az átszervezés után is stratégiai kérdésnek kell tekinteni. Ezek közül a legjelentő-

sebb továbbra is a korszerű, a XXI. század színvonalának megfelelő oktatási-nevelési környe-

zet biztosítása tanulóink és pedagógusaink számára.

Fegyvernek, 2012. augusztus 23. Ambrus Dénes
igazgató



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésére
beszámoló az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat 2007-2010. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2012. évi képviselőtestületi munkatervben szerepel az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámoltatása.

A beszámoló készítési kötelezettséget a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet 17. §. (1) bekezdése írja elő, mely szerint a
képviselőtestület 5 évenként egy alkalommal, a szakmai ellenőrzés évében beszámoltatja az
intézmények vezetőit az intézmények általános működéséről, a pedagógiai program
végrehajtásáról és az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről.
A szakmai munka eredményességét a pedagógiai mérések eredménye, a szakértői vélemény,
valamint az iskolaszék véleményezése alapján kell értékelni.

Fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását az alábbi határozati javaslat szerint:

………/2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007-
2011. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007-2011. közötti időszak
tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.

2.) Megköszöni az iskola igazgatójának és dolgozóinak, Az Iskolaszéknek, a Szülői
Munkaközösségnek az eredményes működés érdekében végzett munkáját.

Erről érestül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. augusztus 14.
(: Tatár László :)

polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-i ülésére az
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előterjesztésben az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, valamint a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosítására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat esetében:

 Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám csökken.
 A napközi otthonos csoportok száma csökken.
 Technikai okok: A hatályon kívül helyezett törvényi hivatkozást az Alapító Okiratból törölni

szükséges. Változott az intézmény bankszámlaszáma (államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletnek megfelelően). Szakágazati- és
szakfeladatszám változásokat javítani szükséges.

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény:

 Technikai okok: Magyar Államkincstár végzése alapján az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében
szereplő 6 jegyű szakfeladat számok utáni kódszámok törlésre kerülnek, továbbá a magasabb
vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre
szól, a határozatlan időt az alapító okiratban ezért javítani szükséges. Az IZZ-582
MERCEDES ATEGO gépjármű és szippantó felépítményre vonatkozó bérleti szerződést
(KRUPATECHNIKA KFT.) az Önkormányzat felmondta. A gépjármű üzemeltetése a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény feladata lesz.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

…/2012.(VIII.23.) sz. önk. határozati javaslat:

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a 155/2005.
(IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29), 32/2008. (III.27.), 121/2008.
(VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), a 23/2009.(II.29.), 123/2009.(VI.11.), 175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.),
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a 123/2010.(VIII.26.), a 82/2011.(V.26.), és a 146/2011. (IX.29.) határozattal módosított Alapító
Okiratát 2012. szeptember 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §. (3) bek és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
tv. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése…” szövegrész hatályát veszti és
helyében az alábbi szöveg lép:

„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet…”

2.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”, „Tevékenységek, feladatok:” pontjából törlésre
kerül a „b) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon” szövegrész és ezzel
egyidejűleg az „a) ponttól m)” pontig jelölés „a) ponttól l)” pontig módosul.

4.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész „Gazdálkodási
besorolása:” szövegre módosul.

5.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény”

6.) Az Alapító Okirat 11.) „Évfolyam tagozatonként:” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„11.) Évfolyamszám tagozatonként:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) napközi otthon 4 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont o. 1 oszt.
d) napközi otthon 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
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c) napközi otthon 1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b) napközi otthon 1 csoport

Szakiskola Intézményegység
szakképző évfolyamok 6 oszt.

7.) Az Alapító Okirat 12.) „Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:” pontja hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„12.) Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam 416 fő
b) napközi otthon 104 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 416 fő
b) eltérő tagozat összevont osztálya 12 fő
c) napközi otthon 78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 42 fő
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 64 fő
c) napközi otthon 26 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 30 fő
b) napközi otthon 15 fő

Szakiskola Intézményegység
Szakképző évfolyamok 120 fő”

8.) Az Alapító Okirat 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.) pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az
alábbi 15.), 16.), 17.), 18.) pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet törlésre
kerül és a 3. sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul:

„15.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412593

16.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

17.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

18.) A hatályos szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.”

9.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

„1. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazati besorolás

kiemelt szakágazat:

852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)
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további szakágazat:

562900 egyéb vendéglátás

682000 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 építményüzemeltetés
853100 általános középfokú oktatás

853200 szakmai középfokú oktatás
855900 máshová nem sorolt egyéb oktatás

856000 oktatást kiegészítő tevékenység”
889130 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

910100 könyvtári, levéltári tevékenység”

10.)Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletének címe hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép,
továbbá ezzel egyidejűleg törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat számok utáni kódszámok:

„Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok”

11.)Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerül az alábbi szakfeladat:

„8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”

12.)Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete kiegészítésre kerül az alábbi szakfeladatokkal:

„890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890215 A gyermekek környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő
programok”

15.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és EPSZ
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. augusztus 15.
Tatár László
Polgármester

2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

…/2012.(VIII.23.) sz. önk. határozati javaslat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
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163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.),
120/2011.(VI.23.), 1/2012.(I.5.), 99/2012.(VII.26.) valamint a 99/2012.(VII.26.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. augusztus 23-tól az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.

2.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész „Gazdálkodási
besorolása:” szövegre módosul.

3.) Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „…határozatlan időre.” szövegrész „…legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre.” szövegre módosul.

4.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény”

5.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti és ezzel egyidejűleg a 11.) ponttól 18.) pontig
jelölés 10.) ponttól 17.) pontig módosul.

6.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében szereplő 6 jegyű szakfeladat számok utáni kódszámok
törlésre kerülnek.

7.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletében szereplő „gépjárművek listája” kiegészül az alábbi
sorral:

„16. IZZ-582 MERCEDES ATEGO gépjármű és szippantó felépítmény 1357”

8.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Képviselőtestület tagjai
4) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012.08.15.
Tatár László
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésére
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

létszámcsökkentéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat előző
napirendként tárgyalt Alapító Okirat módosításában az iskolai csoportok számának
csökkenése maga után vonja a pedagógus álláshely csökkenését is 2x0,5 fővel. Ezen kívül a
szakképző intézményegység 9-10. évfolyamának átszervezése további 1 fő
létszámcsökkentést eredményez, ami intézményi szinten összesen 2 főt érint.

A 2 fő létszámcsökkentéssel járó bér és járulék költségét és a létszám előirányzat csökkenését
az intézmény 2012. évi költségvetése nem tartalmazza, ezért szükséges határozatban
csökkenteni az intézmény létszámát, melyet a szeptemberi költségvetés módosításakor majd
át kell vezetni rendeleti formában.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………/2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
létszámcsökkentéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létszámát 2012. szeptember
1-től 2 fővel csökkenti.

2.) A létszámcsökkenést a költségvetés 2012. szeptemberi módosításánál át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. augusztus 15.

(: Tatár László :)
polgármester



………/2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

TÁMOP 3.1.4-12/2. sz. a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák
fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.), mint fenntartó nyilatkozza, hogy:

 Az intézmény fenntartójaként támogatja az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5231 Fegyvernek, ) TÁMOP
3.1.4-12/2-es pályázatban való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a projekt
megvalósítását.

 Nevezett intézmény ellen az Egyenlő Bánásmód Hatóság által indított eljárás nincs
folyamatban, továbbá elmarasztaló határozattal nem rendelkezik. Az iskola
működésével eleget tesz a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség előmozdításáról követelményeinek.

 Nevezett intézménynek a Közoktatási Információs Rendszerben feltöltött alapító
okirata és pedagógiai programja hatályos.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejűleg vállalja, hogy
– amennyiben ez szükséges – módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak
érdekében, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E
tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő
tevékenységek körébe.)

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. augusztus 13.

(: Tatár László :)
polgármester



………./2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

TÁMOP 3.3.8-12/2. sz. „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési
támogatása” c. pályázat benyújtásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) mint fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a TÁMOP 3.3.8-
12/2. sz. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési támogatása” c.
pályázatot nyújtson be és a projektben vállalt tevékenységeket elvileg támogatja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a C10 pontban előírt,
fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán nem hoz olyan döntést, amely a
jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét
akadályozza.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. augusztus 13.

(: Tatár László :)
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-i ülésére
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.) sz. rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és a 12. § (5) bekezdése a helyi
sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására
hatalmazza fel a képviselő-testületet. A jelenlegi szabályozás szerint a vendéglátó üzleteket
a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap 22:00 órától másnap 05:00 óráig, továbbá
b) pénteken és szombaton 02:00 órától másnap 05:00 óráig kötelezően zárva kell tartani.

Az elmúlt hónapokban több lakossági bejelentés történt különböző vendéglátó üzletek hétvégi
működésével kapcsolatban. A bejelentések a rendezvényeken történő hangos zenére, valamint
az ott tartózkodók utcai viselkedésére terjedtek ki.
A lakókörnyezet nyugalmának biztosítása érdekében több esetben kíséreltünk meg egyeztető
megbeszélést tartani az üzemeltetővel és a panaszosokkal, több-kevesebb sikerrel.
2012. augusztus 01. napján lakossági kezdeményezés érkezett, melyben a lakosok
indítványozták a rendelet felülvizsgálatát, valamint kérik a rendeletben szabályozott pénteken
és szombaton engedélyezett 02:00 óráig tartó nyitvatartás 24:00 órára csökkentését.
Az alkalmi rendezvények megtartásához szükséges külön engedély kiadásának szabályozása
során kell meghatározni, hogy az engedély kiadása mely esetben és mennyi időre tagadható
meg.

Kérem szíveskedjenek a rendelet-tervezetet megvitatni és az alábbi alternatívák szerint
dönteni:

„A” alternatíva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…...) rendelet-tervezete

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
31/2011.(VIII.29.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

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

4. § (1) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása:
a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap és munkanapot megelőző
munkaszüneti napokon 22:00 órától másnap 05:00 óráig,
továbbá



b) pénteken és szombaton és többes munkaszüneti nap első napján 24:00 órától
másnap 05:00 óráig kötelező zárva tartani.

2. §. A rendelet 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

A külön engedély kiadását meg kell tagadni, ha az üzlet működésével
kapcsolatosan lakossági panasz érkezett, vagy más okból hatósági eljárás folyt a
rendezvényt megelőző 12 hónapon belül.

3. §. E rendelet 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.

Tatár László Buzás Istvánné dr.
polgármester jegyző

„B” alternatíva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…...) rendelet-tervezete

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
31/2011.(VIII.29.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

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

4. § (1) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása:
a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap és munkanapot megelőző
munkaszüneti napokon 22:00 órától másnap 05:00 óráig,
továbbá
b) pénteken és szombaton és többes munkaszüneti nap első napján 02:00 órától
másnap 05:00 óráig kötelező zárva tartani.

2. §. A rendelet 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

A külön engedély kiadását meg kell tagadni, ha az üzlet működésével
kapcsolatosan lakossági panasz érkezett, vagy más okból hatósági eljárás folyt a
rendezvényt megelőző 12 hónapon belül.

3. §. E rendelet 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.

Tatár László Buzás Istvánné dr.
polgármester jegyző





Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-ai
ülésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) számú rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) legutóbbi módosítása
a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat érintette, ami maga után vonja az
önkormányzat vagyonrendeletének módosítását.
Az Nvtv. 5.§(5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi:
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és
szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény,
költségvetési szerv elhelyezését valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület,
épületrész.
A b) pontban felsorolt vagyontárgyak jelenleg a vagyonrendelet 6.§ (5) bekezdése alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgynak minősülnek, melyet a
Nvtv. módosítása alapján meg kell szüntetni és korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak
kell minősíteni.
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 6./ pontja alapján a korlátozottan forgalomképes vagyonnal az
önkormányzati rendeletbe meghatározott feltételekkel lehet rendelkezni. Jelenleg a rendelet
szerint ezeket nem lehet értékesíteni, javasoljuk, továbbra sem lehessen.
Az Nvtv.-ben leírtaknak megfelelően került átdolgozásra az önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló önkormányzati rendelet, melyet javaslunk
elfogadni az alábbiak szerint.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
……/2012. (…..) rendelet tervezete

Fegyverek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) számú rendeletének módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a
következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet 6.§ (1) bekezdés g) pontja hatályát veszti.

2.§ A rendelet 6.§ (5) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon nincs.”



3.§ A rendelet 7.§ (1) bekezdése kiegészül az A./ és B./ pontokkal:

A./ Középületek, intézmények:
a) Községháza
b) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és általa használt

épületek
c) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde és általa használt épületek
d) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

és általa használt épületek
e) Művelődési Ház és Könyvtár valamint általuk használt épületek
f) Gyermekélelmezési Konyha és általa használt épületek
g) Orvosi Rendelő
h) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és általa használt épületek

B./ Közművek
a) Ivóvízhálózat és közművei
b) szennyvíz közművek

4.§ (1) A rendelet 7.§ (2) bekezdésében a 6.§ (5) bekezdés 7.§ (1) bekezdésre módosul.

(2) A rendelet 7.§ (3) bekezdésében a 6.§ (5) bekezdés 7.§ (1) bekezdésre módosul.

(3) A rendelet 7.§ (4) bekezdésében a 6.§ (5) bekezdés 7.§ (1) bekezdésre módosul.

(4) A rendelet 7.§ (5) bekezdésében a 6.§ (5) bekezdés 7.§ (1) bekezdésre módosul.

(5) A rendelet 8.§ (1) bekezdésében a 6.§ (5) bekezdés 7.§ (1) bekezdésre módosul és a A
ponttal kiegészül.

(6) A rendelet 9.§ -ában a „7.§ C. pontjába” szövegrész „7.§ (1) bekezdés B. pontjába”
szövegrészre módosul.

5.§ Ez a rendelet 2012. augusztus 24-én lép hatályba.

( : Tatár László : ) ( : Buzás Istvánné dr. : )
polgármester jegyző



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármester
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-ai ülésére az
Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.(továbbiakban Nvtv. ) 9.§. (1) bekezdése előírja, hogy a
helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7.§. (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet
köteles készíteni.
Az Nvtv. 7.§. (1) bekezdése alapján a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
Az Nvtv. 7.§. (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyongazdálkodás feladata nemzeti vagyon
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességeihez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza a hasznosítás formáit, a vagyon
értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás folytatásával történő
vagyonhasznosítást.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……………../2012.(VIII.23.) számú határozati javaslat:

Az Önkormányzat Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. 9. §. (1) bekezdése alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának közép-
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

I.) Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012-2016. évekre:

1. Az önkormányzati vagyonnal- mint nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni.

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése,



állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.

3.a.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

3.b.) Az állagmegőrzés, a karbantartások az intézmény éves költségvetése terhére történik.

4. a.)A vagyon működtetése

Vagyonrendelet szerint az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények vagyonkezelői jog
kijelölése alapján határidő nélkül. Az önállóan működő intézmények (Orvosi Rendelő,
Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény)
vagyonműködtetésével kapcsolatos feladatokat külön szabályok szerint a Polgármesteri Hivatal végzi
az intézmény bevonásával.

4.b.) Önkormányzati vagyon hasznosítása

Az önkormányzat a vagyonát saját maga hasznosítja közfeladatainak és önként vállalt feladatainak
ellátása során.
Ha a feladatok ellátása érdekében nem szükséges vagy fenntartásuk nem hatékony, akkor:
ba.) bérbe adja: lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül -és belterületi földek,
bb.) vállalkozásba adja: a vállalkozásba adás eseti önkormányzati döntéssel történhet,
bc.) értékesíti: vagyonrendelet szerinti értékhatár figyelembevételével történhet.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a
kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

a.) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a Nvtv.-ben foglaltak
szerint kell eljárni. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni.

b.) Használatba adás, bérbeadás

A lakás és nem lakás célú helysége, valamint kül- és belterületi földek hasznosítása elsősorban bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell
arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

c.) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

Az önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
Önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Az Önkormányzat vagyonát feladatainak megvalósítására használja.



d.) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat
követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a
maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre , a felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
e.) Az Önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani a vagyon nyilvántartás aktualizálására (ingatlankataszter).

f.) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások
telepítését, arra alkalmas terület biztosításával.

II.) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012-2021. évekre:

1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
2.) Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében

a) A vagyon hasznosítás során a bevételszerzés illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell
tartani, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

b) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására,
felújítására, beruházásra, illetve folyószámlahitel csökkentésre kell fordítani.

3.) Minden önkormányzati intézményben és a közvilágítás területén energia felhasználás
hatékonyságának növelése.

4.) Az Önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

5.) Az Önkormányzat beruházásában Fegyvernek Nagyközség területén megvalósuló szennyvízhálózat
kiépítése érdekében a képviselőtestület a település érdekeit maximálisan figyelembe véve hozza meg
döntését.

Fegyvernek, 2012. augusztus 13.

(: Tatár László :)
Polgármester

E határozatról értesülnek :

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésére az Orvosi Rendelő I.
számú háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő működtetésének átadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Dr. Otrosinka Sylwia (6640.Csongrád, Árpád utca 22. sz alatti lakos) háziorvos 2012. február 01-től
közalkalmazotti jogviszony keretein belül látja el az I. számú háziorvosi szolgálatot.

Dr. Otrosinka Sylwia azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó
I.számú háziorvosi szolgálatot 2012. október 01-től vállalkozási formában a LIFE-VOLUME Kft.

háziorvosaként szeretné működtetni.
A működtetést a 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
jogszabály 1III. Fejezet az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló egyes jogviszonyok 10-11 §-a alapján
kívánja folytatni.
A szolgálat vállalkozási formában történő működtetéséhez a kft, illetve Dr Otrosinka Sylwia a szükséges
feltételekkel rendelkezik.

A jelenleg érvényes Feladat-ellátási Szersződésben foglaltak alapján:

„4.4/ Amennyiben semminemű személyi és szakmai kifogás nem merül fel a háziorvosi szolgálat

működtetésével kapcsolatosan, abban az esetben az Önkormányzat 6 hónap múlva lehetőséget biztosít Dr

Otrosinka Sylwia részére, hogy az I. számú háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában működtethesse.”

A doktornő vállalja, hogy Nagy Lászlóné asszisztenst - jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban áll – legalább
2013. december 31-ig foglalkoztatja.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az I.számú háziorvosi szolgálat működtetésével kapcsolatos kérelmet
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

……… / 2012. (VIII.23.) sz. határozati javaslat:

Orvosi Rendelő I. sz. házirovosi szolgálat működtetétének átadásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 1-i hatállyal ingyenesen
átadja, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által működtetett I. számú háziorvosi szolgálat
működését a LIFE-VOLUME Kft háziorvosának, Dr Otrosinka Sylwia részére, azzal a feltétellel,
hogy Nagy Lászlóné asszisztenst legalább 2013. december 31-ig foglalkoztatja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a LIFE-
VOLUME Kft képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal az I. számú háziorvosi
szolgálatra a határozat melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse.

Erről értesül:
1./ Dr Otrosinka Sylwia
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2012. augusztus 23.
Tatár László
Polgármester



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás
út 171.) képviseli: Tatár László polgármester - továbbiakban: megbízó -

és LIFE-VOLUME Kft -továbbiakban: megbízott- (székhely: 5231. Fegyvernek,
Felszabadulás út 128/a) képviseletében eljáró Dr Otsorinka Sylwia között a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata által működtetett I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak ellátására, területi kötelezettséggel vállalkozási formában az alábbi feltételek
mellett:

1./ Általános rendelkezések:

1..1/A megbízó megbízza a megbízottat az I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak
az egészségügyi és az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek ellátásával területi
ellátási kötelezettséggel Dr Otrosinka Sylwia személyes közreműködésével.

1.2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízott egészségügyi
tevékenységének folytatására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedély szerint köteles feladatát ellátni.

1.3./ A megbízott az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet területi ellátási kötelezettséggel a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján látja
el. (1. számú melléklet)

2./ Önkormányzat jogai és kötelezettségei:

2.1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen biztosítja megbízott részére az
átvállalt feladat ellátásához szükséges Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A. szám alatti I.
számú orvosi rendelőt, és annak a minimumfeltétel szerint tételes leltár alapján a 2. számú
melléklet szerinti eszközöket.
Az I. számú háziorvosi rendelőben használt szakmai anyagkészlet térítésmentesen kerül
átadásra a vállalkozó részére.

2.2./ A megbízó a megbízott rendelési idejét az előzetes egyeztetések után a működési
engedély alapján látja el.

2.3./ Az átadott tárgyi eszközök karbantartásáról, javításáról az átvevő gondoskodik oly
módon, hogy 2012. október 1-től az átvevő által megrendelt karbantartási, javítási munkák
költségeit számla alapján vállalja. (A karbantartás, javítás fogalma a számviteli törvény
szerint értendő.) A használhatatlanná vált szakmai tárgyi eszközök pótlása az átvevő feladata.

2.5./ A megbízó feladata a rendelő felújítása, állagának megóvásáról való gondoskodás.

2.6./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a rendelő épületére és a tulajdonát képező nagy
értékű eszközökre, berendezésekre biztosítással rendelkezik.



2.7./ A megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi
Kistérségi Népegészségügyi Intézet szakfelügyelő főorvosa felé jelezzen, illetve etikai ügyben
az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérje.

2.8/ A települési Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondhatja, ha

a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére

sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó

előírásokat, a háziorvosi önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát

bármely okból elveszti.

3./ Megbízott jogai és kötelezettségei:

3.1./ A megbízott vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak- Alföldi
Területi Hivatalával (továbbiakban OEP) finanszírozási szerződést köt. A megbízó a
megbízottnak önkormányzati támogatást nem biztosít.

3.2/ A megbízott gondoskodik az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozóról
és arról, hogy az asszisztens a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges képesítéssel
rendelkezzen. Megbízott vállalja, hogy a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló Nagy
Lászlóné (Kovács Andrea) asszisztenst legalább 2013. dedember 31-ig foglalkoztatja.

3.3./ A megbízott a körzetben ellátandó feladatokat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglaltak alapján köteles
elvégezni.

3.4./ A megbízott vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek (rendelő, váró,
mellékhelyiségek fűtése, világítása, hideg-melegvíz díja, szemétdíja, takarítása, textíliák
mosása) térítését.
Az egészségügyi vállalkozás az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási
kiadásokhoz a következőképpen járul hozzá:
a./ A fenntartási illetve üzemeltetési költségekhez (takarítással kapcsolatos kiadások,

szemétszállítás, szennyvíz díj, energia költségek) a háziorvosi rendelőre jutó közös
költségek 1/3-ával köteles hozzájárulni.

b./ A takarítónő és gazdasági ügyintéző személyi juttatása és járulékainak kiadásaihoz havi 8
%-kal köteles hozzájárulni.

c./ A telefondíj számlázása a tényleges beszélgetési idő alapján kerül kiszámlázásra.

d./ A felmerülő üzemeltetési, fenntartási kiadásokat a mindenkor érvényes utasítás szerint
kerülnek elszámolásra (3. sz. melléklet).

Veszélyes hulladék kezeléséről ezen megállapodás melléklete rendelkezik.

3.5./ A 3.4./ pontban felsorolt kiadásokról számla készül, melyet a vállalkozás az
egészségügyi intézmény pénztárába vagy a 11745066-15413666 sz. OTP számlára befizeti
vagy átutalja.
A számlázás negyedévente történik a tárgynegyedévet követő hó 20-ig.



3.6./ A megbízott a rendelő helyiségét más célra nem használhatja, bérbe nem adhatja. A
megbízó által rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a megbízott betegség megelőző-
gyógyító tevékenység, egészségügyi jellegű kutatás és oktatás feladataira használhatja. A
feladat-ellátási szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik.

3.7./ A megbízott vállalja, hogy a I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó ellátottak
részére a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi
ellátást nyújt. Együttműködik a megbízóval az általános egészségügyi információs igazgatási
feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések). A megbízó a
megbízottat kirendelheti rendkívüli események esetén feladatvégzésre (pl.:
katasztrófahelyzetben, tömegbaleset esetén, stb.). Vállalja továbbá, hogy a rendelési idő
változtatását előzetesen egyezteti a megbízóval.

3.8./ A megbízott vállalja, hogy részt vesz a megbízó által szervezett előre meghatározott
időpontban, és adott helyen az ügyeletben külön megállapodás alapján.

3.9./ A megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség
mellett – a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. A helyettes orvosnak és asszisztensnek
rendelkeznie kell a feladatkörre előírt képesítéssel. A LIFE-VOLUME Kft részére a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki,
Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott a működési engedély a
helyettes szakdolgozókra is ki kell hogy terjedjen. A helyettesítés költségei a megbízottat
terhelik.

3.10./ A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az előirt nyilvántartásokat vezetni, azokat
kérésre a megbízó részére átadni.

3.11./ Megbízott vállalja, hogy az épületre, tevékenységre vonatkozó munka,- tűz,- baleset,-
környezetvédelmi vagyonvédelmi, stb. előírásokat magára nézve is kötelezőnek tartja. Ezen
szabályok be nem tartásából eredő károk megtérítése a megbízottat terhelik.

3.12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgálat ellátásához a (jelenleg IX Doki
program) a programot saját maga köteles fenntartani. Felek megállapodnak továbbá abban,
hogy a számítógép és a hozzátartozó monitor, klaviatúra, nyomtató karbantartási,
működtetési, javítási költségei a megbízottat terhelik.

3.13/ A leltár szerint átvett eszközöket a területi ellátási kötelezettség megszűnésével köteles
a tulajdonosnak visszaszolgáltatni az átvétellel megegyezően.

4.) Egyéb rendelkezések:

4.1/ A megbízott kártérítési felelősséggel tartozik amennyiben neki felróható okok miatt a
megbízottnak kárt okoz, továbbá kártérítési kötelezettség terheli a megbízót a jogszabályi
kötelezettségek nem teljesítése esetén, valamint ha körzet módosítás miatt a megbízottat kár
éri.

4.2./ A szerződés felmondása írásban mindkét fél részéről hat hónapos felmondási
határidővel történhet. A szerződés felbontására kerül sor ha a megbízott a feledat-ellátási
szerződésben foglaltakat nem teljesíti és írásbeli figyelmeztetés ellenére nem tartja be.



Bármi nemű figyelmeztetéseket, értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen
szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen
kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján.

4.3./ A szerződés 2012. október 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

4.4./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és
Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáik esetén a Szolnok Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.5./ Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben
esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban
módosítják.

Fegyvernek, 2012. ………………

……………………………………….. ……………………………………….
megbízó megbízott



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. melléklete

Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján

1.sz. körzet:

Felszabadulás út 130-248. és 115-239., Petőfi, Arany J., Bajcsy Zs., Marx K., Béke,
Tópart út, Tópart tanya, Háy M., Vajda, József A., Zrinyi, Dobó I., Lehel, Bacsó B.,
Fürst S. út, Damjanich út 36-166. és 43-171., Szántó K. J. út, Dózsa Gy. út 2-30. és 1-
25., Táncsics M. út 74/a.-176. és 91-195., Zártkert, Hársfa, Dankó, Gát, Ságvári E. út,
Kocsordos tanya



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. melléklete

a leltár alapján átadott eszközök

Telefon Alcatel fehér 1

Számítógép asztal 1

Canon IP 4700 nyomtató 1

Farkasfecskendő 100 ml műanyag 1

Otoscope Eurolight C10 KaWe 1

Nyomtató CANON IP 4500 1

Ampullatartó műbőr 45 hely 1

Anatómiai csipesz 1

Kötszerolló 20 cm 1

Vércukormérő ACCUCHEK ACTIV 1

Orvosi táska hengeres ből 1

Szék kórtermi támlás 1

Vérnyomásmérő Riester Precisa 1

Műanyag badella 2

Kötszerdoboz 1

Szike 7

Vizeletfajsúlymérő 1

Nyelvfogó fém 1

Paracentáló lándzsa 1

Sazetoszkóp 1

Homlokreflektor 1

Reflex kalapács 1

Golyófogó 1

Aláöltő tű 2

Orrtükör 2

Fültampon vivő 1

Olló egyenes 1

Volkmankanál 2

Olló görbe 1

Idegentest lándzsa 1

Szemhéjtartó kanál 1

Tűfogó 2

Fém ujjvédó 1

Kartontartó kosár 1

Tűzőgép 1

Zománcozott lavór 1

Személy mérleg 1

Állófogas fém 1

Törölköző 8

Törlő 3

Lepedő 3

Lázmérő szovjet 1

Lóca kisméretű 1



Horgascsipesz 1

Üvegkád tetővel 1

Mérőszalag 1

Érfogó 7

Fülcsipesz 1

Anatómiai csipesz 3

Kötésvágó olló 1

Szájterpesztő 1

Kartoték szekrény 1

Gégetükör nyéllel 1

Nyelvlapoc fém 20

Forgószék 1

Vájt szonda 2

Lyukasztógép 1

Lábzsámoly 1

Vizsgálóágy 1

Hossszabbító 1

Fonendoszkóp duo Italy 1
Vérnyomásmérő egykezes „Prakctikus II.Bosch” 1
Számítógép tartozékokkal 1



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
3. sz. melléklete

Az Orvosi Rendelőben felmerülő, az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési,
fenntartási kiadások százalékos megosztásáról az egyes szakfeladatok között 2010.

január 01-től



MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő
(Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.) képviseletében Tatár László polgármester
Másrészről: LIFE-VOLUME Kft képviseletében Dr Otrosinka Sylwia (székhely:
Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.)
között a mai napon az I.-es számú háziorvosi körzetben keletkező veszélyes hulladék
ártalmatlanításának feltételeiről, melyekről az aláíró felek a következőképpen állapodnak
meg:

- A fenti számú körzetben keletkező veszélyes hulladékot az adott dolgozó személyzet a
részükre kiadott szabványos gyűjtőedényzetben gyűjti össze.

- Átvételre kerülő hulladékok:
 Betegellátási hulladékok (azonosító szám: V 97103)
 Egyszer használatos eszközök hulladékai (azonosító szám: V 97104)
 Lejárt szavatosságú gyógyszerek (azonosító szám: V 53501)

- A gyűjtőedényzetet a keletkező veszélyes hulladék mennyiségétől függően
folyamatosan biztosítja az Orvosi Rendelő.

- Az elszállítás egyszerre történik a többi körzetben, védőnőknél, laborban, stb.
keletkezett veszélyes hulladékkal. Elszállítás előtt a névvel, körzetszámmal ellátott
gyűjtőedényzetek külön-külön súlymérésre kerülnek.

- A szállításról kiállított számla összegéből továbbszámlázásra kerül a körzetre jutó rész
(az elszállított összsúly és a körzetből elszállított mennyiség aránya alapján).

- A kiszámlázás a negyedéves működési költség hozzájárulás számlázásával együtt
történik.

Ezen megállapodás Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi Rendelő és az
LIFE-VOLUME Kft között létrejött feladat-ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Fegyvernek, 2012……….…………………

Tatár László Dr Otrosinka Sylwia
polgármester ügyvezető



1

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-i ülésére a természetbeni szociális ellátásokra
vonatkozó szabályozásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben szabályozott természetbeni szociális
ellátásokra vonatkozó szabályozás 2012. augusztus 1-től módosításra került.

A törvény módosítás szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer
forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot
természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani.

A foglalkoztatás helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás
formájában /Erzsébet utalvány/ akkor nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él. Védelembe vett
gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható
természetben.

Jelenleg rendszeres szociális segélyben 25 fő részesül, akik közül 18 fő öt évvel a nyugdíjkorhatár előtti, 6 fő
pedig egészségkárosodottságára tekintettel, 1 fő önkormányzati rendelet alapján részesül az ellátásban. Ebben a
körben 1 családnál van védelembe vett gyermek.
A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma jelenleg 343 fő, melyből 5 család gyermeke van
védelembe véve.

Fenti esetek azt mutatják, hogy Fegyvernek településen nem indokolt az ellátást természetben megállapítani.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek:

………/2012 .(VIII. 23.) sz. határozati javaslat:

Természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó szabályozás

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások ról
szóló 1993. évi III. tv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtását nem
szabályozza.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. augusztus 13.
/:Tatár László:/

polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésére
kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi- és ajánlattételi

dokumentációjának vizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken elnevezésű
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt kapcsán a soron következő lépés a beruházás
kivitelezőjének kiválasztása, mely kiválasztás a közösségi értékhatárokat meghaladó mértékű tender
kapcsán a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény második része szerinti nyílt típusú
meghívásos eljárás lefolytatásával történhet.

A Képviselőtestület a 72/2011.(V.12.) sz. határozatában a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatására
előzőekben kiválasztotta közbeszerzési szakértőjét, aki rendelkezésünkre bocsátotta az eljárás jogi
anyagát véleményezésre.

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának V. fejezete a nyílt eljárások tekintetében úgy
rendelkezik, hogy:

„A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények, illetve dokumentációk
elfogadása….”, melyet a határozati javaslat szerint javasolunk elfogadni:

............./2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

Kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi- és ajánlattételi
dokumentációjának vizsgálatáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az eljárás részvételi felhívását és
dokumentációját, valamint ajánlattételi felhívását és dokumentációját a mellékletek szerint
elfogadja a 72/2012.(V.31.) sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat V. fejezet
harmadik francia bekezdése alapján.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.) Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
8.) Irattár

Fegyvernek, 2012. augusztus 16.
Tatár László
polgármester

Készítette: Bakos L.- Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármester
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 56/556-010

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. augusztus 23-ai
ülésére az Önkormányzat Tigáz részvényeinek értékesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

A BAÁL Vagyonkezelő Zrt.(4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43. Cg.: 15-10-040360) újabb
vételi szándékát jelentette be az Önkormányzat Tigáz részvényeire, melynek értéke 8.904
eFt. Az első ajánlat a névérték 40%-áról szólt, a második vételi ajánlat a névérték 80%-ának
megfelelő összeg, vagyis 7.123.200,-Ft volt. Ezt az ajánlatot a képviselőtestület nem fogadta
el. Az újabb ajánlat már a névérték 100 %-ának megfelelő, 8.904.000,- Ft-ról szól. Az
ajánlatát a Baál Vagyonkezelő Zrt. 2012. augusztus 31-ig tartja fenn.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2006.(II.1.) számú, Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló többször
módosított rendeletének 10.§. (1) bek. b.) pontja értelmében az 5.000.000,-Ft feletti értékű, a
befektetett eszközök között nyilvántartott , vagyontárgyak értékesítéséről a Képviselőtestület
dönt.

Kérem szíveskedjenek a vételi ajánlatot megvitatni és az alábbi határozati javaslatokkal
dönteni a részvények eladásáról.

„A” alternatíva:

…………/2012.(VII.26.) számú határozati javaslat:

TIGÁZ részvények értékesítéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Baál
Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat Tigáz részvényeire adott vételi ajánlatát.

2. Az ajánlat elfogadásával a névértéken, 8.904.000,- Ft-ért Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat tulajdonát képező 8.904 db, vagyis 8.904.000,- Ft értékű TIGÁZ
részvényét értékesíti a Baál Vagyonkezelő ZRT. részére .

3. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a
szerződést aláírja.

Fegyvernek, 2012. augusztus 15.

(: Tatár László :)
polgármester



E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Korányi Tamás vezérigazgató (Baál Vagyonkezelő Zrt. )
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

„B” alternatíva

…………/2012.(VII.26.) számú határozati javaslat:

TIGÁZ részvények értékesítéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti névértéken
a Baál Vagyonkezelő ZRT. részére TIGÁZ részvényeit.

Fegyvernek, 2012. augusztus 15.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Korányi Tamás vezérigazgató (Baál Vagyonkezelő Zrt. )
5.) Pénzügyi csoportvezető



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-i ülésére a fegyverneki 0155/1 és
0148/4 hrsz-ú szántó területek megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

2012. július 9-én Pap Jánosné Szolnok, Kassák L. út 13. II/8. sz. alatti lakos részéről értékesítési
ajánlat érkezett a fegyverneki 0155/1hrsz-ú 7,0035 ha területű 207.84 AK értékű, valamint a 0148/4
hrsz-ú 2,2248 ha területű 54.71 AK értékű szántó ingatlanokra vonatkozóan.
Az eladásra felajánlott ingatlanok összes területe 9,2283 ha, összes aranykorona értéke 262.55, az
eladási ára 8.000.000.- Ft.
A megvásárlás mellett szól, hogy az értékesítésre felajánlott ingatlanokat az önkormányzat 10 éve
műveli, valamint a művelésbe vonható földterületek tovább csökkenése veszélyezteti az önkormányzat
gazdasági stabilitását.
Az ingatlanok megvásárlásának forrása a TIGÁZ ZRT. részvények értékesítéséből származó bevétel.

Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

………./2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat

a fegyverneki 0155/1 és 0148/4 hrsz-ú szántó területek megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0155/1 hrsz-
ú, szántó művelési ágú 7,0035 ha nagyságú 207.84 AK értékű, valamint a
fegyverneki 0148/4 hrsz-ú szántó művelési ágú 2,2248 ha nagyságú 54.71
AK értékű ingatlanok megvásárlására ajánlatot tesz Pap Jánosné Szolnok
Kassák L. út 13. II/8. sz. alatti lakos 8.000.000.- Ft összegben.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Pap Jánosné 5000 Szolnok, Kassák L. út 13. II/8.
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. augusztus 8.

/:Tatár László:/
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésére
az önkormányzatnál álláshely növeléséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi
Kirendeltségénél lehetőség van pályázat benyújtására foglalkoztatást bővítő támogatás
elnyerésére.

Ennek figyelembevételével javaslom 2 fő foglalkoztatását 2012. szeptember 3-től 2013. május
31-ig telepőr, parkőr munkakörbe. Ezáltal javulhatna a közbiztonság, a lakosság
biztonságérzete, esetleges betörések, lopások száma csökkenhetne, illetve megelőzhetővé
válna.

A Munkaügyi Központ 50 %-ban támogatja a bérköltséget és a START kártyával rendelkező
munkavállaló esetén nem kell megfizetni a bérekhez kapcsolódó járulékot.

A 2 fő foglalkoztatása esetén a 2012. évi költségvetés 390.300,- Ft többletköltség terhelné,
míg a 2013. évit 780.600,- Ft többletköltség jelentkezne.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……./2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatnál álláshely növeléséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatnál 2012.
szeptember 3-tól 2013. május 31-ig 2 fő létszámnövekedést hagy jóvá telepőr, parkőr
munkakörök ellátására.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2012. évi költségvetése terhére 390.300,- Ft és a 2013. évi költségvetése terhére
780.600,- Ft összegben a bérköltségek 50 %-ára.

3.) A változást a soron következő költségvetés módosításkor a költségvetési rendeleten át
kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. augusztus 15.
(: Tatár László :)

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 2012. augusztus 23-i ülésére a
Fegyvernek 1748/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

2012. augusztus 8-án írt levelében Popovics László és neje 2151. Fót-Kurjancs Ibolya utca
142. sz. alatti lakosok felajánlást tettek az Önkormányzat részére a Fegyvernek 1748/3
helyrajzi számú belterületi, természetben fegyvernek Vörös Csillag úti, házszám nélküli
ingatlan megvásárlására.
Az ingatlan beépítetlen, területe 13.346 m2 (1,335 ha), eladási ára egyösszegű kifizetés esetén
700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

Az ingatlan megvásárláshoz az Önkormányzat nem rendelkezik forrással, a vételárat csak
folyószámlahitel igénybevételével tudná kifizetni.

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:

…………/2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat

a fegyverneki 1748/3 hrsz-ú, természetben Fegyvernek Vörös Csillag úti ingatlan
megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 1748/3 hrsz-ú,
természetben Fegyvernek Vörös Csillag úti, 13.346,0 m2 (1,335 ha) nagyságú,
700.000,-Ft azaz hétszázezer forint értékben felajánlott beépítetlen belterületi ingatlant
forráshiánya miatt nem vásárolja meg.

Erről értesül:

1. Popovics László és neje
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. augusztus 14.

(:Tatár László:)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái
tárgyú

meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

2012.



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Hivatalos név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás út 171.
Város/Község: Fegyvernek Postai

irányítószám:
5231

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatár László polgármester

Telefon: 06 (56) 556-010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: 06 (56) 556-011

2. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra, a közzététel napja:
…………

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg megküldte az
ajánlattevők részére. A dokumentációt ajánlatkérő nyomtatott formában bocsátja
rendelkezésre.

4. Az ajánlathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a
kizáró okok hatálya alá: (ha szükséges)
-

5. Az ajánlattételi határidő:
…………

6. Az ajánlat benyújtásának címe:

Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

7. A magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Nem

8. Az ajánlatok felbontásának helye:

Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

9. Az ajánlatok felbontásának időpontja:
……..

10. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek.



11. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap
12. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: //2012

13. Egyéb információk:

13.1. Az eredményhirdetés időpontja:
Helye: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

13.2. A szerződéskötés időpontja:

13.3. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja

13.4. A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania. Ezen
felül a teljes ajánlatot pdf vagy tif formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban.
Az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

13.5. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha azok kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

13.6. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható.

13.7. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy
részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, vagy a
ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után. A fordítás
eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője írásban nyilatkozzék. Amennyiben a fordítás nem felel meg az
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.

13.8. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak.

13.9. A teljesítési, jólteljesítési és – előleg igénylése esetén - előleg biztosítékok határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

13.10. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 20 (húsz) millió Ft
összegű biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg
kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell
érvényesnek lennie.



A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel.
A befizetés helye: ………………..
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:………………
A befizetés igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló
dokumentum, illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény közjegyző által hitelesített másolatát
az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti,
az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §
(5) – (7) bekezdése szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét
visszautalni.

13.11. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg
kell felelni. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

13.12. Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

13.13. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

13.14. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

13.15. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéskötésig véglegesíteni és az ajánlatkérő részére átadni az ajánlatkérő által
jóváhagyott pénzügyi és műszaki ütemtervet - ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő
visszalépésnek minősül.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái”

tárgyú
meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Fegyvernek, 2012



EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás út 171.
Város/Község: Fegyvernek Postai

irányítószám:
5231

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatár László polgármester

Telefon: 06 (56) 556-010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: 06 (56) 556-011

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I

mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III

mellékletet



I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy

nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósulási szakaszában a szennyvíztisztító telep FIDIC SÁRGA könyv szerinti, és a
szennyvízelvezető rendszer kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC PIROS könyv szerinti
generálkivitelezői feladatok ellátására

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória ••

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye
Fegyvernek

NUTS-kód HU-322

A teljesítés helye

NUTS-kód •••••

A teljesítés helye

NUTS-kód •••••

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)



Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma ••• VAGY, adott esetben, maximális
létszáma •••

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: •• vagy hónap(ok)ban: •••
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósulási szakaszában a szennyvíztisztító telep FIDIC SÁRGA könyv szerinti, és a
szennyvízelvezető rendszer kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC PIROS könyv szerinti
generálkivitelezői feladatok ellátására

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.24.00-6 ••••-• ••••-•

További
tárgy(ak)

45.23.24.10-9
45.23.24.20-2
71.22.00.00-6

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
nem



II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

A jelen beszerzés tárgya részben FIDIC PIROS Könyv szerinti teljesítést tartalmaz, részben
FIDIC SÁRGA Könyv szerinti teljesítést tatalmaz. A két szerződéses rendszer közötti jelentős
különbség teszi indokolttá a két külön szerződés megkötését, de ez nem a részajánlattételi
lehetőséggel, hanem a műszaki megvalósítással függ össze.
Ajánlatkérő vizsgálta a részajánlatrtétel lehetőségét, de annak szükségszerűségét, kötelező
alkalmazandóságát elvetette.
Lásd:
Közbeszerzési Döntőbizottság

 D.326/22/2010

 D.327/25/2010

 D.794/16/2010

 D. 93 /23/2011

 D. 219/11/2011

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR



II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

A kivitelezés alapadatai:

A beruházás célja: Fegyvernek nagyközség jelenleg nem rendelkezik szennyvízgyűjtő illetve
szennyvízelvezető rendszerrel. Cél a településen keletkező szennyvizek elvezetése. A beruházás helye
Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe.

Szennyvíz elvezetés részletes adatai, amely a FIDIC PIROS KÖNYV szerint valósítandó meg:

Szennyvízelvezetés vezetékek, öblözetek szerint:
I. számú öblözet:

- csatorna hossza: 3 244 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 35 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 36 db
- házi bekötések száma: 185 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 551 m (NA 160 KG-PVC)

II. számú öblözet:
- csatorna hossza: 7 142 m
- tervezett átemelők száma: 2 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 85 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 78 db
- házi bekötések száma: 407 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 3 896 m (NA 160 KG-PVC)

III. számú öblözet:
- csatorna hossza: 9 682 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 108 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 123 db
- házi bekötések száma: 532 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 5 796 m (NA 160 KG-PVC)

IV. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 793 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 65 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 49 db
- házi bekötések száma: 245 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 906 m (NA 160 KG-PVC)

V. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 174 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 27 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 25 db
- házi bekötések száma: 95 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 765 m (NA 160 KG-PVC)

VI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 5 371 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 57 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 63 db
- házi bekötések száma: 327 db



II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: ••• és ••• között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

befejezés 07/11/2014 (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK



III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama legalább 24 hónap. Ajánlatkérő
ettől kedvezőbb megajánlást az értékelési részszemponton belül elfogad.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési
biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó egyösszegű ajánlati ár
ár 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítékaként jólteljesítési biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke
a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-a. A jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani.

Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel
azonos mértékű biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. Az előleg-biztosítékot az előleg kifizetésének
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy kíván-e
előleget igénybe venni. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az
esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.

A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.

Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére, késedelmes naponként késedelmi kötbér teljesítését írja
elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege 500.000.-Ft. Megrendelő legfeljebb a késedelem
kezdetétől számított 30 napra jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére. A 30 napot meghaladó
késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekinti.

Ajánlatkérő minőségi kötbér fizetési kötelezettségét írja elő arra az esetre, ha az ajánlattevő által
vállalt, a 3., 4., 6., 7., 9. és 10. értékelési részszempontra adott vállalások a próbaüzem lejártáig nem
igazolhatóak vissza illetve a próbaüzem eredményei nem igazolják a vállalásokat. A minőségi kötbér
mértéke a 3. értékelési részszempontnak nem megfelelés esetén az Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a.



III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának
megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 12. §-ban foglaltaknak
megfelelően, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg
igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előlegbiztosíték
teljesítése. A felvett előleget hat egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla
összegéből kell levonni.

Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 5 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad
be. Az egyes részszámlák összege legfeljebb az ajánlati ár 18-18%-a, míg a végszámla értéke a
fennmaradó rész (legalább az ajánlati ár 10%-a) lehet. A végszámla benyújtásának feltétele a
hiánymentes műszaki átadás-átvétel és a 6 hónap tartamú próbaüzem sikeres letelte.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi
jkézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó
jogszabályi rendelkzeésekre: Kbt., 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, 16/2006. (XII.28.) MeHVM-
PM együttes rendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendlete, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet,
306/2011. (XII.2.3) Kormányrendelet.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az
ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. §-ban foglalt előírásoknak
megfelelően történik.

A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem
vagy eltérően állapodtak meg.

A kivitelezés 84,426726 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 15,573274 %-a
önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.

A kifizetések pénzneme HUF.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy(adott esetben)

Ajánlatkérő kizárja közös gazdasági társaság vagy jogi személy létrehozását.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen
nem

(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK



III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a-d.) és f.) pontja
szerint kizáró okok fennállnak.

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (2) –
(10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a megjelölt kizáró
okok hatálya alá.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság



Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre
jelentkező valamennyi számlavezető
pénzintézetétől származó, valamennyi
pénzforgalmi számlájával kapcsolatos, az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozata az
alábbi tartalommal:

 a bankszámla száma,
 a számla technikai jellegű számla-e vagy

sem,
 a számlanyitás napja azaz, hogy mióta

vezeti a bankszámláját,
 volt-e sorban állás a vizsgált időszakban,

ha igen hány napig.
 az igazoloás kiállításakor van-e bírósági

végrehajtás a számlával szemben

P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre
jelentkező saját vagy jogelődje utolsó három
lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét); amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása a részvételi jelentkezésben nem
szükséges

Ha a részvételre jelentkező számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozat az előző három évre (2009-2011)
vonatkozóan teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről évenként, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/4) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

P/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
bármely pénzintézetnél vezetett nem technikai
jellegű pénzforgalmi számláján, a hirdetmény
feladásától visszafelé számított 24 hónapban, 15
napot meghaladó sorban állás mutatkozott, vagy
bármely számlával szemben az igazolás
kiállításakor bírósági végrehajtás van
folyamatban. ( Ajánlatkérő e körben a
hirdetmény feladása és a részvételi határidő
lejárta közötti időtartamban kiállított igazolást
fogad el.)

Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi
LXXXV. tv. 2. § 25. pontját érti.

P/2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az
utolsó három lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója alapján a
mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását
megelőző három lezárt üzleti közül, egynél több
évben negatív

Ha a részvételre jelentkező számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, úgy, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni,
amennyiben működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri
vagy meghaladja a nettó 1.000 millió Ft összeget.

P/3) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a
hirdetmény feladását megelőző utolsó három év
során (2009-2011) az elért teljes nettó
árbevételek átlaga nem érte el a 1,5 milliárd
forintot VAGY a közbeszerzés tárgya
(szennyvízcsatorna építés, bővítés szennyvíz
tisztítótelep építés, bővítés) szerinti nettó
forgalmának átlaga nem éri el a nettó 1 milliárd
Ft összeget.

P/4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik 500 millió forint teljes kárértékre
szóló és ezen belül esetenként legalább 100 millió
forint vagyoni és külön 100 millió forint nem
vagyoni kárértékre vonatkozó
felelősségbiztosítási szerződéssel. A biztosításnak
ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt.
szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért
való felelősségre is.



III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladásától visszafelé számított 5 év
legjelentősebb építési beruházásainak az
ismertetése a 16. § (3) bekezdés előírásainak
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell
továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az
előírt követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.

M/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján a
rendelkezésre álló eszközök, berendezések
áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak
való megfelelés egyértelműen megállapítható

M/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezése,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése. Be kell nyújtani a szakemberek
szakmai önéletrajzát, képzettséget,
végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát, a szakember rendelkezésre állási
nyilatkozatát, valamint a jogosultságot igazoló
kamarai nyilvántartás elektronikus elérési
útvonalát.

M/4) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján cégszerűen
aláírt nyilatkozat 2011. év vonatkozásában az
éves átlagos statisztikai állományi létszámáról
és vezető tisztségviselőinek létszámáról.

M/5) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (2) bekezdés f.) és 17. § (3) bekezdése
alapján a környezetvédelmi vezetési
rendszereknek való megfelelőségre vonatkozó,
független szervezet által kiállított tanúsítvány
benyújtása, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű
környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékainak benyújtása.

Valamennyi dokumentumot elegendő
másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

M/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
nem rendelkezik az alábbi referenciával:

o A felhívás megjelenését megelőző 5
évben teljesített, referenciaigazolással
igazolt, legalább 1 db, legalább 600
m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep
építésére vagy legalább ilyen mértékű
bővítésére vonatkozó referenciával, vagy
1 db olyan szennyvíztisztító telep
építésére vonatkozó referenciával,
melyek értéke elérte vagy meghaladta a
nettó 500 millió forintot.

o A felhívás megjelenését megelőző 5
évben teljesített, referenciaigazolással
igazolt, legalább 1 db olyan
szennyvíztisztító telep építésére
vonatkozó referenciával, melyben a
különlegesen vízzáró vasbeton szerkezet
építés értéke elérte vagy meghaladta a
nettó 200 millió forintot.

o Az ajánlati felhívás megjelenését
megelőző 5 évben teljesített,
referenciaigazolással igazolt, legalább 1
db olyan gépészeti szerelésre vonatkozó
referenciával, melyben a
szennyvíztisztító telep technológiai
gépészeti szerelés értéke elérte vagy
meghaladta a nettó 100 millió forintot.

o Az ajánlati felhívás megjelenését
megelőző 5 évben teljesített,
referenciaigazolással igazolt, legalább 1
db, legalább 20.000 fm hosszúságú
szennyvízcsatorna gerincvezeték és/vagy
bekötő és nyomóvezeték kivitelezésre
vonatkozó referenciával, vagy olyan
szennyvízcsatorna építésre vonatkozó
referenciával, melynek értéke elérte
vagy meghaladta a nettó egymilliárd
forintot.

Egy referenciával több feltételnek is meg lehet
felelni.

M/2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
nem rendelkezik az alábbi eszközökkel és
berendezésekkel:

 min. 10 db vákuumos talajvízszint-
süllyesztő berendezés és tartozékai,

 min. 3 db kotró-rakodó gép,



III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése? igen nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét
és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám •••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum•••
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:



IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok



Részszempont

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár
(HUF) – (a tartalékkeret nélkül)

a. FIDIC Piros Könyv szerint, a
kiviteli tervek alapján
megvalósítandó csatorna és
közmű nettó ajánlati ára

b. FIDIC Sárga Könyv szerint
megvalósítandó
szennyvíztisztító nettó ajánlati
ára

A pályázati elszámolás biztosítása
érdekében van szükség a
megbontásra.

2. Jótállás időtartama hónapokban
kifejezve (legalább 24 hónap,
legfeljebb 60 hónap)

3. Átemelő szivattyúk
energiafelhasználási költségei

4. A humán erőforrás az üzemeltetés
és az energiafelhasználás költsége
a választott technológia esetében
a tisztítótelep építésnél

4.1 Biológiai levegőztetés
energia-felhasználása 50%-
os terhelést figyelembe
véve,

4.2 Biológiai levegőztetés
energia-felhasználása 75%-
os terhelést figyelembe
véve

4.3 Biológiai levegőztetés
energia-felhasználása
100%-os terhelést
figyelembe véve

4.4 Iszapvíztelenítés energia-
felhasználása 50%-os
terhelést figyelembe véve

4.5 Iszapvíztelenítés energia-
felhasználása 75%-os
terhelést figyelembe véve

4.6 Iszapvíztelenítés energia-
felhasználása 100%-os
terhelést figyelembe véve

4.7 Tisztított szennyvíz
elvezetési költsége

4.8 Az üzemszerű működés
fenntartásához szükséges

Súlyszám

500

300

200

50
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40
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3

5

2

3

5

10

10

Részszempont

5. A választott technológia és
építési anyagok élettartama
a tisztítótelep építésnél

5.1 Felhasznált csőanyagok
anyagminőségei

5.2 Biológiai levegőztetésnél
felhasznált gépészeti
berendezések
anyagminőségei

6. A tisztított szennyvizek
hasznosításának biztosítása
érdekében a műszaki
követelményekben
meghatározott tisztított
szennyvíz határértékekhez
képest vállalt tisztítási
minőségi értékek, ( BOI5 ,
KOIps, Lebegőanyag, NH3-
NH4-N-ben, Összes
szervetlen nitrogén, Összes
foszfor és SZOE
tekintetében összességében
vizsgálva)

7. A választott tisztítási
technológia
szennyvízterheléstől függő,
automatikus váltású, több
program szerinti
működtetésének megoldása,
(igen/nem)

8. A megvalósítandó
szennyvíztisztító rendszer
állandó üzemszerű
kiegyenlítő és pufferálási
hatékonysága a napi
szennyvíz mennyiség %-
ában,

9. A tisztító berendezés terület
igénye azzal, hogy a
minimális követelmény a
meglévő szennyvíztisztító
telepen belüli kialakítási
lehetőség.

10. A minőségterv szakmai
megfelelősége

A jelen beszerzés tárgya részben
FIDIC SÁRGA KÖNYV szerint
kerül beszerzésre. Ezen

Súlyszá
m

30

15

15

20

10

10

10



IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: ../…/2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00



Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 400 000 - Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően
beszerezhető. A dokumentáció árát, a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12010628-00105411-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció
ellenértéke nettó módon került meghatározásra.

ÉSZREVÉTEL:
A dokumentáció ellenértékével kapcsolatban hivatkozunk a Közbeszerzési Döntőbizottság
D.607 / 16 /2010. számú határozatára, amelyben rögzítette:
„…két csoportba sorolhatók a dokumentáció ellenértékének meghatározása során figyelembe
vehető költségek. Az egyik a dokumentáció előállítása, a másik a dokumentációnak az
ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátása.
Megállapítható, hogy a dokumentáció ellenértékének meghatározása során figyelembe vehető
költségek körébe nem csupán a dokumentáció előállítására vonatkozó szorosan vett technikai
jellegű (pl. gépelés, fénymásolás), hanem az előállítás szellemi részének, a kifejezetten a
közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költségei is beletartoznak.”

Az ajánlatkérő által figyelembe vett költségek, az alábbiak szerint foglalhatók össze:
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, mérnök, jogász és pénzügyi szakember, ügyintéző,
adminisztrátor együttes díja 1.134.000.-Ft
- utazás költségei 150.000.-Ft
- gépelés költsége 150.000.-Ft
- 1. pld. fénymásolás költsége (tervek) kb.250.000.-Ft

Az Értelmező Szótár, illetve a pénzügyi, számviteli szabályok alapján az előállítási költségnek
része minden olyan, az eszköz, termék és szolgáltatás előállítása érdekében felmerült költség,
amely arra (a kalkulációs egységre) utalványozható (azaz az előállítás során közvetlenül
felmerült), vagy azzal bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van, illetve amely megfelelő mutatók
segítségével felosztva arra elszámolható.

Szükségesnek tartjuk kiemelni azt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során több
szakembernek kell folyamatosan hosszú időn keresztül együttműködnie. A szakembereknek
rendelkezniük kell a megfelelő szakértelemmel és az eljárás lefolytatásához szükséges
valamennyi eszközzel, géppel.
Az eljárás lefolytatása során valamennyi szakember, valamennyi közreműködő személy, eszköz
és gépparkhasználat igénybevétele során nem lehet külön-külön számlával igazolni az egyes
munkafázisban részt vevők munkadíját, az egyes munkafázisokra jutó rezsiköltségeket, és egyéb
felmerülő költséget.

A dokumentáció elkészítésében az alábbi szakemberek működtek/működnek közre:
1 fő műszaki szakértő (mérnök)
1 fő hivatalos közbeszerzési tanácsadó
1 fő jogász/ügyvéd
1 fő pénzügyi szakember
továbbá
1 fő ügyintéző
1 fő adminisztrátor

A dokumentáció tartalmazza a szerződés-tervezetet is, melyet a jogász közreműködő szakember
készített, azonban e dokumentumot a közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is el kell készíteni,
így erre vonatkozóan költséget az ajánlatkérő nem számolt.

Nem számolt továbbá költséget az ajánlatkérő a tervek és a költségvetés elkészítésével
kapcsolatban sem.



IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: (nap/hó/év) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: …/…/2012 (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT
SK SL FI SV

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
••/••/•••• -ig (nap/hó/év)

VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ../…./2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00

Helyszín: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL

KAPCSOLATOS?
igen nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt.



VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1. A részvéteéli szakat lezáró összegezés megküldésének tervezett időpontja:

………… (nap/hó/év)

Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: ………… (nap/hó/év)

3.) A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás lehetősége biztosított.

4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [72. § (1) bekezdés] a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése
szerinti összegezésben megjelölte.

5.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-,
valamint műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2.: P/1, P/2, P/3, P/4
III.2.3.: M/1, M/2, M/3, M/4, M/5

6.) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft.-nél (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-
49.), hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 9 órától 11 óra 00
percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának
bemutatása ellenében történik.
A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése
esetén, amennyiben a Részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést
igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy
levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, a felhívásban
megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
· részvételre jelentkező neve
· részvételre jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
· a részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma
· az eljárást megindító felhívás hirdetményének TED/KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: nettó 400 000,-Ft

7.) A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a
részvételi jelentlezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

8.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a
részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania. Ezen felül a teljes
részvételi jelentkezést pdf vagy tif formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban. A
részvételi jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján
történik.

9.) Az ajánlatkérő előírja, hogy a Részvételre jelentkező tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,



VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest Postai irányítószám:

1026
Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36/1/882-8594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36/1/8828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai

irányítószám:
Ország:

E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A nyomtatvány VAGYLAGOSAN kéri kitölteni a rovatot VAGY a következő rovatot. Mivel a
következő ki van töltve, ezen rovat kitöültésére nincs szükség.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest Postai irányítószám:

1026
Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36/1/882-8594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36/1/8828593

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ••/••/•••• (nap/hó/év)



A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON

SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: 1/374-01-11

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: 1/374-01-11

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: 1/374-01-11

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: 1/413-09-89
Internetcím (URL):



B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA ••• MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy ••.••.••.••-• ••••-• ••••-•

További tárgyak

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE

(adott esetben)
Az időtartam hónapban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

Befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek
számának megfelelően) ------------------------------------------



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

1. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP.
──────────────────────────────
B E V É T E L 89483 92693 43231 46.64

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 28141 28141 12059 42.85
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 28141 28141 12059 42.85
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 441 166.42
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 441 166.42
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 265 441 166.42

- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 104 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 0 104 0.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 2197 68 3.10
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 2197 68 3.10
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 2197 68 3.10

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 61342 62090 30559 49.22
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 39496 39496 19748 50.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 10519 10519 5260 50.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 4323 4352 1253 28.79
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 0 14 14 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 4323 4338 1239 28.56

= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. -1900 -1900 -593 31.21
= SZOC. POL. 8904 8904 4623 51.92
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 1900 1900 593 31.21
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 7004 7004 4030 57.54

= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 0 719 268 37.27

K I A D Á S 89483 92693 40741 43.95
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 36785 37613 19139 50.88
= BÉR 33287 34100 17235 50.54
= EGYÉB 3498 3513 1904 54.20
- JÁRULÉKOK 9905 10090 4986 49.42
- DOLOGI KIADÁSOK 42793 42984 16374 38.09
= ENERGIA KIADÁSOK 3562 3562 2025 56.85
= REHABILITÁCIÓS HJ. 0 0 0 0.00
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 450 450 263 58.44
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 3588 3779 2144 56.73
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 35193 35193 11942 33.93
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 0 0 66 0.00
= MÜKÖDÉSI CÉLU 0 0 66 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 2006 176 8.77
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 2006 176 8.77
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 0 0 176 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 21.69 21.69 21.69 100.00
===============================================================================

II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS
──────────────────────────────
B E V É T E L 173140 177930 93097 52.32

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 9904 9904 4762 48.08
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 9904 9904 4762 48.08
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1819 1819 776 42.66
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1819 1819 776 42.66
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1819 1819 776 42.66



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 103 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 0 103 0.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 3263 3073 94.18
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 3263 3073 94.18
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 3263 3073 94.18

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 161417 162944 84383 51.79
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 93062 93062 45973 49.40
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 6345 6345 2943 46.38
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 36305 36305 18257 50.29
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 14 14 14 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 36291 36291 18243 50.27

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 100 100 100 100.00
= SZOC. POL. 25423 25423 14360 56.48
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 0 0 0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 25423 25423 14360 56.48

= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 182 1709 2750 160.91

K I A D Á S 173140 177930 92943 52.24
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 99612 101764 51857 50.96
= BÉR 95716 97868 49655 50.74
= EGYÉB 3896 3896 2202 56.52
- JÁRULÉKOK 26296 26882 13238 49.24
- DOLOGI KIADÁSOK 47232 48592 27070 55.71
= ENERGIA KIADÁSOK 6500 6500 4762 73.26
= REHABILITÁCIÓS HJ. 977 977 260 26.61
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 100 1100 1100 100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 5122 5482 2701 49.27
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 34533 34533 18247 52.84
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 692 778 112.43
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 692 778 112.43
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 0 0 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 692 778 112.43

ÁTLAGLÉTSZÁM 51.18 51.18 51.18 100.00
===============================================================================

III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI
──────────────────────────────
B E V É T E L 390221 414174 229395 55.39

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 7967 7967 4440 55.73
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 7967 7967 4440 55.73
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 623 2823 7770 275.24
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 623 2823 7770 275.24
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 623 2823 7770 275.24

- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 2606 2851 109.40
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 0 245 0.00
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 0 2606 2606 100.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 15319 13773 89.91
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 15319 13773 89.91
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 13772 13773 100.01

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 381631 385459 200561 52.03
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 230502 230502 115251 50.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 13996 13996 6998 50.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 94343 94343 52248 55.38



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 26 26 26 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 94317 94317 52222 55.37

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 600 600 600 100.00
= SZOC. POL. 41658 41658 18700 44.89
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 41658 41658 18700 44.89

= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 0 0 0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 532 4360 6764 155.14

K I A D Á S 390221 414174 227756 54.99
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 237367 245162 130265 53.13
= BÉR 231020 237947 123692 51.98
= EGYÉB 6347 7215 6573 91.10
- JÁRULÉKOK 62604 64475 33805 52.43
- DOLOGI KIADÁSOK 89507 96365 58239 60.44
= ENERGIA KIADÁSOK 16630 16630 14195 85.36
= REHABILITÁCIÓS HJ. 965 965 458 47.46
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 12020 12020 2201 18.31
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 12358 19216 14715 76.58
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 47534 47534 26670 56.11
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 743 2497 3925 157.19
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 1522 1522 100.00
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 1522 1522 100.00
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 1522 1522 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 110.25 110.25 110.25 100.00
===============================================================================

IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
──────────────────────────────
B E V É T E L 27241 29085 14413 49.55

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 5334 5334 3208 60.14
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 5334 5334 3208 60.14
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 144 344 238.89
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 144 344 238.89
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 144 344 238.89

- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 37 37 110 297.30
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 37 37 110 297.30
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 1536 125 8.14
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 1536 125 8.14
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 1536 125 8.14

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 21870 22034 10626 48.23
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 15680 15680 7840 50.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 5110 5120 1552 30.31
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 0 10 10 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 5110 5110 1542 30.18

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 1080 1080 1080 100.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 0 154 154 100.00

K I A D Á S 27241 29085 14165 48.70
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 12649 12906 5945 46.06
= BÉR 11882 12139 5902 48.62
= EGYÉB 767 767 43 5.61
- JÁRULÉKOK 3347 3398 1573 46.29



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK 11245 11306 6647 58.79
= ENERGIA KIADÁSOK 2660 2660 2245 84.40
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 1080 1080 1080 100.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 7505 7566 3322 43.91

ÁTLAGLÉTSZÁM 5.86 6.11 6.11 100.00
===============================================================================

V. ÖNKORMÁNYZAT
──────────────────────────────
B E V É T E L 1584083 1635892 833718 50.96

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 520929 521265 189606 36.37
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 193488 193824 17189 8.87
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 327441 172417 52.66
» HELYI ADOK 66513 66513 35612 53.54
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 135608 51.97
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 0 1197 0.00

- TÁMOGATÁSOK 584453 593167 337812 56.95
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 593167 337812 56.95
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 396971 207616 52.30
» KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 9486 341 3.59
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 129855 69.55

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 5135 5135 2648 51.57
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 0 278 0.00
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 5135 5135 2370 46.15
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 423015 458915 155705 33.93
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128778 164189 97407 59.33
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128778 164189 97407 59.33

= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 294726 58298 19.78
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 46976 46976 1848 3.93
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2200 2200 1794 81.55
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 44776 54 0.12
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3639 1531 42.07
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2139 322 15.05
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1209 80.60
- HITELEK 0 6795 144568 2127.56
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56

K I A D Á S 1584083 1635892 827245 50.57
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 31634 45709 22119 48.39
= BÉR 31634 45709 21711 47.50
= EGYÉB 0 0 408 0.00
- JÁRULÉKOK 6672 8283 3887 46.93
- DOLOGI KIADÁSOK 170454 180646 46797 25.91
= ENERGIA KIADÁSOK 14109 14109 5125 36.32
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 156345 166537 41672 25.02
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 6944 7634 5961 78.08
= MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 7584 5961 78.60
= FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 1991 466 23.41
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 429592 441242 83623 18.95
= FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00
= BERUHÁZÁS 429592 434215 76596 17.64



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

5. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- TARTALÉK 5039 7327 0 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 3708 0 0.00
» POLGÁRMESTERI KERET 3000 2169 0 0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 1000 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00

= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3619 0 0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 22 0 0.00
» KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 0 0 0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP 0 100 0 0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT 0 0 0 0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00

- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 149638 550.10
= MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13

= FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 11296 50.67
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 11296 50.67

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 759985 899323 498699 55.45
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 684000 823338 461016 55.99
= SZOC. POL. 75985 75985 37683 49.59
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1744 265 15.19
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 864 265 30.67
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 14791 15790 106.75
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 14791 15790 106.75
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 14791 15790 106.75

ÁTLAGLÉTSZÁM 28.93 43.93 53.21 121.12
===============================================================================

01.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 1553 1553 1553 100.00

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1553 1553 1553 100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1553 1553 1553 100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1553 1553 1553 100.00

K I A D Á S 0 0 0 0.00
----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

02.VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 10 0.00

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 10 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 10 0.00

K I A D Á S 9793 9922 4975 50.14



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

6. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------------------------------
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5822 5932 3017 50.86
= BÉR 5822 5932 2752 46.39
= EGYÉB 0 0 265 0.00
- JÁRULÉKOK 1572 1591 815 51.23
- DOLOGI KIADÁSOK 2399 2399 1143 47.64
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 2399 2399 1143 47.64

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.63 4.63 4.13 89.20
===============================================================================

03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE
──────────────────────────────
B E V É T E L 502880 502880 61838 12.30

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 177194 177194 8270 4.67
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 177194 177194 8270 4.67
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 280910 280910 53514 19.05
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 280910 280910 53514 19.05
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 44776 44776 54 0.12
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 44776 54 0.12

K I A D Á S 508920 508920 67692 13.30
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 88597 88597 8 0.01
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 88597 88597 8 0.01
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 1205 1205 1205 100.00
= MÜKÖDÉSI CÉLU 1205 1205 1205 100.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 419118 419118 66479 15.86
= BERUHÁZÁS 419118 419118 66479 15.86

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

04.KEOP 6.2.0 KOMPOSZTÁLÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 9836 9836 2498 25.40

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 9836 9836 2498 25.40
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 9836 9836 2498 25.40

K I A D Á S 10354 10354 152 1.47
----------------------------------

- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 10354 10354 152 1.47
= BERUHÁZÁS 10354 10354 152 1.47

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

05.KISKERESKEDELEM -HÚS
──────────────────────────────
B E V É T E L 15000 15000 6358 42.39

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 15000 15000 6358 42.39
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 15000 15000 6358 42.39



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

7. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S 13924 13960 7151 51.22

----------------------------------
- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1212 1243 689 55.43
= BÉR 1212 1243 689 55.43
= EGYÉB 0 0 0 0.00
- JÁRULÉKOK 328 333 186 55.86
- DOLOGI KIADÁSOK 12384 12384 6276 50.68
= ENERGIA KIADÁSOK 243 243 72 29.63
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 12141 12141 6204 51.10

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00
===============================================================================

06.EGYÉB MNS. KÖZ. TEV. SOS.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 15 0.00

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 15 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 15 0.00

K I A D Á S 900 900 894 99.33
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 900 900 894 99.33
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 900 900 894 99.33

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

07.TIOP 1.1.1 OKT. KIEG. TEV.
──────────────────────────────
B E V É T E L 2286 2286 2286 100.00

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2286 2286 2286 100.00
= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 2286 2286 2286 100.00

K I A D Á S 0 0 7669 0.00
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 642 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 0 642 0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 7027 0.00
= FELUJITÁS 0 0 7027 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE
──────────────────────────────
B E V É T E L 4445 4445 2066 46.48

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 945 945 425 44.97
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 945 945 425 44.97
- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 3500 3500 1641 46.89
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 3500 3500 1641 46.89

K I A D Á S 945 945 232 24.55
----------------------------------



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

8. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK 945 945 232 24.55
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 945 945 232 24.55

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

09.KÖZVILÁGÍTÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 15675 15675 6351 40.52
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 15675 15675 6351 40.52
= ENERGIA KIADÁSOK 13866 13866 5053 36.44
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1809 1809 1298 71.75

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

10.ÖNK.IGAZGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 92534 102227 59635 58.34

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 260 260 1510 580.77
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 260 260 1510 580.77
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 88699 98328 56487 57.45
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 88699 97839 56487 57.73
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 88699 97839 56487 57.73

= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 0 489 0 0.00
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 107 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 0 0 107 0.00
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3639 1531 42.07
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2139 322 15.05
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1209 80.60

K I A D Á S 45207 63805 38061 59.65
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 0 114 0.00
= BÉR 0 0 114 0.00
= EGYÉB 0 0 0 0.00
- JÁRULÉKOK 0 0 28 0.00
- DOLOGI KIADÁSOK 36786 38524 20668 53.65
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 36786 38524 20668 53.65
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 1419 1419 1196 84.28
= MÜKÖDÉSI CÉLU 1419 1419 1196 84.28
- TARTALÉK 5039 7327 0 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 3708 0 0.00
» POLGÁRMESTERI KERET 3000 2169 0 0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 1000 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00

= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3619 0 0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

9. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 22 0 0.00
» KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 0 0 0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP 0 100 0 0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT 0 0 0 0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00

- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1744 265 15.19
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 864 265 30.67
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 14791 15790 106.75
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 14791 15790 106.75
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 14791 15790 106.75

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

11.ÖNKORMÁNYZ. ELSZ.
──────────────────────────────
B E V É T E L 913529 922243 511236 55.43

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 327441 327441 172417 52.66
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 327441 172417 52.66
» HELYI ADOK 66513 66513 35612 53.54
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 135608 51.97
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 0 1197 0.00

- TÁMOGATÁSOK 584453 593167 337812 56.95
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 593167 337812 56.95
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 396971 207616 52.30
» KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 9486 341 3.59
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 129855 69.55

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 1635 1635 1007 61.59
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 0 278 0.00
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 1635 1635 729 44.59

K I A D Á S 0 0 0 0.00
----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

12.ÖNKORM. ELSZ. KV. SZERV.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 759985 899323 498699 55.45
----------------------------------

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 759985 899323 498699 55.45
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 684000 823338 461016 55.99
= SZOC. POL. 75985 75985 37683 49.59



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

10. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

13.KÖZTERÜLET RENDJ.FENNT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 4600 4600 2897 62.98

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 10 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 10 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2400 1200 50.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2400 1200 50.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2400 2400 1200 50.00

- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 2200 2200 1687 76.68
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2200 2200 1687 76.68

K I A D Á S 6877 6995 3658 52.29
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 4143 4244 2391 56.34
= BÉR 4143 4244 2354 55.47
= EGYÉB 0 0 37 0.00
- JÁRULÉKOK 1162 1179 641 54.37
- DOLOGI KIADÁSOK 1452 1452 506 34.85
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1452 1452 506 34.85
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 120 120 120 100.00
= BERUHÁZÁS 120 120 120 100.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 4.00 4.00 4.00 100.00
===============================================================================

14.RÖVID IT. KÖZFOGLALKOZTATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 397 397 397 100.00

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 397 397 397 100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 397 397 397 100.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 397 397 397 100.00

K I A D Á S 418 418 466 111.48
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 368 368 368 100.00
= BÉR 368 368 364 98.91
= EGYÉB 0 0 4 0.00
- JÁRULÉKOK 50 50 54 108.00
- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 44 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 0 44 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

15.HOSSZÚ(FHT) IT. KÖZFOGLALK.
──────────────────────────────
B E V É T E L 20451 34026 20508 60.27

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 95 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 95 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 20451 34026 20413 59.99



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

11. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 20451 34026 20413 59.99
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 20451 34026 20413 59.99

K I A D Á S 20451 34026 16399 48.20
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 12442 21024 6223 29.60
= BÉR 12442 21024 6192 29.45
= EGYÉB 0 0 31 0.00
- JÁRULÉKOK 2188 3347 853 25.49
- DOLOGI KIADÁSOK 5821 7740 4226 54.60
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 5821 7740 4226 54.60
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1915 5097 266.16
= BERUHÁZÁS 0 1915 5097 266.16

ÁTLAGLÉTSZÁM 11.64 21.39 27.03 126.37
===============================================================================

16.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 11833 19858 11139 56.09

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 56 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 56 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 11833 19858 11083 55.81
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 11833 19858 11083 55.81
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 11833 19858 11083 55.81

K I A D Á S 11979 20004 15827 79.12
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7647 12898 9317 72.24
= BÉR 7647 12898 9246 71.69
= EGYÉB 0 0 71 0.00
- JÁRULÉKOK 1074 1783 1310 73.47
- DOLOGI KIADÁSOK 3258 4292 2077 48.39
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 3258 4292 2077 48.39
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1031 3123 302.91
= BERUHÁZÁS 0 1031 3123 302.91

ÁTLAGLÉTSZÁM 7.66 12.91 17.05 132.07
===============================================================================

17.ISKOLATEJ PRG.
──────────────────────────────
B E V É T E L 2516 0 5069 0.00

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2516 0 5069 0.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2516 0 5069 0.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2516 0 5069 0.00

K I A D Á S 598 0 3152 0.00
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 598 0 3152 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 598 0 3152 0.00



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

12. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

18.FINANSZÍROZÁS(HITELEK)
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 6795 144568 2127.56

----------------------------------
- HITELEK 0 6795 144568 2127.56
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56

K I A D Á S 27202 27202 149638 550.10
----------------------------------

- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 149638 550.10
= MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13

= FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 11296 50.67
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 11296 50.67

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

19.VESZÉLYES HULL. KEZ.(ÁLL.H)
──────────────────────────────
B E V É T E L 89 89 115 129.21

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 89 89 115 129.21
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 89 89 115 129.21

K I A D Á S 1540 1540 496 32.21
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 1540 1540 496 32.21
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1540 1540 496 32.21

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

20.CIVIL SZERV. TÁMOGATÁSA
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 3800 4490 3380 75.28
----------------------------------

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 3800 4490 3380 75.28
= MÜKÖDÉSI CÉLU 3800 4440 3380 76.13
= FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

13. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21.KÖNYVTÁRI SZOLG. TÁMOP 324
──────────────────────────────
B E V É T E L 1205 1205 1205 100.00

----------------------------------
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1205 1205 1205 100.00
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 0 1205 0.00
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 0 1205 0.00

K I A D Á S 0 0 0 0.00
----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 86463 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 86463 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

23.NORMATÍV LFT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 39072 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 39072 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 14058 0 0 0.00
----------------------------------

- JÁRULÉKOK 298 0 0 0.00
- DOLOGI KIADÁSOK 99 0 0 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 99 0 0 0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS 13661 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

14. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 156 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 156 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

27.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 130 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 130 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

28.ÁTMENETI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 600 600 92 15.33
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 600 600 92 15.33

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

29. TEMETÉSI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 800 800 340 42.50
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 800 800 340 42.50

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

30.RENDKÍVÜLI GYVT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 50 50 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 50 50 0 0.00



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

15. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

31.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZL.T.
──────────────────────────────
B E V É T E L 929 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 929 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 929 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

32.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 1262 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 1262 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

33.KÖZTEMETÉS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 0 0 0.00
----------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 500 541 34 6.28
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 500 541 34 6.28

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

16. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 520 520 180 34.62
----------------------------------

- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 520 520 180 34.62
= MÜKÖDÉSI CÉLU 520 520 180 34.62

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 975 0 0 0.00
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 975 0 0 0.00

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

37.ERDŐGAZDÁLKODÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 336 325 96.73

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 336 325 96.73
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 336 325 96.73

K I A D Á S 0 1677 1677 100.00
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 52 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 0 52 0.00
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 1677 1625 96.90
= BERUHÁZÁS 0 1677 1625 96.90

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

40.TAKARÍTÁS 8120001
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 0 30 0.00
----------------------------------

- DOLOGI KIADÁSOK 0 0 30 0.00
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 0 30 0.00



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

17. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL
──────────────────────────────
B E V É T E L 123022 289083 195368 67.58

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 510 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 510 0.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 22287 22288 100.00
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 22287 22288 100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 21799 100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 489 489 100.00

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 123022 266796 172570 64.68
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 123022 266796 172570 64.68
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 123022 266796 172570 64.68

K I A D Á S 123022 289083 186564 64.54
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 79413 80037 40881 51.08
= BÉR 65619 66243 34212 51.65
= EGYÉB 13794 13794 6669 48.35
- JÁRULÉKOK 20100 20503 10840 52.87
- DOLOGI KIADÁSOK 23509 23608 11753 49.78
= ENERGIA KIADÁSOK 5203 5203 3725 71.59
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 18306 18405 8028 43.62
- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 142648 86728 60.80
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 22287 36362 163.15
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 22287 36362 163.15
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 0 19366 22288 115.09
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 2921 14074 481.82

ÁTLAGLÉTSZÁM 23.13 29.13 28.29 97.12
===============================================================================

01. ÖNKORM.IGAZGATÁS FEGYV.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 22287 22740 102.03

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 452 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 452 0.00
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 22287 22288 100.00
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 22287 22288 100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 21799 100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 489 489 100.00

K I A D Á S 74363 97178 74452 76.61
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 44605 45058 23375 51.88
= BÉR 39304 39757 20839 52.42
= EGYÉB 5301 5301 2536 47.84
- JÁRULÉKOK 11107 11182 6074 54.32
- DOLOGI KIADÁSOK 18651 18651 8641 46.33
= ENERGIA KIADÁSOK 3329 3329 1930 57.98
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 15322 15322 6711 43.80
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 0 22287 36362 163.15



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

18. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 0 22287 36362 163.15
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 0 19366 22288 115.09
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 2921 14074 481.82

ÁTLAGLÉTSZÁM 13.13 19.13 18.29 95.61
===============================================================================

02.ÖNKORM.IGAZGATÁS ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 9741 9802 5655 57.69
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5620 5672 2787 49.14
= BÉR 5028 5080 2461 48.44
= EGYÉB 592 592 326 55.07
- JÁRULÉKOK 1361 1370 702 51.24
- DOLOGI KIADÁSOK 2760 2760 2166 78.48
= ENERGIA KIADÁSOK 1874 1874 1795 95.78
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 886 886 371 41.87

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 3.00 3.00 100.00
===============================================================================

03.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 2 0.00

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 2 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 2 0.00

K I A D Á S 26057 26073 13078 50.16
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 19568 19582 9933 50.73
= BÉR 13090 13104 6687 51.03
= EGYÉB 6478 6478 3246 50.11
- JÁRULÉKOK 5244 5246 2565 48.89
- DOLOGI KIADÁSOK 1245 1245 580 46.59
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 1245 1245 580 46.59

ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 3.00 3.00 100.00
===============================================================================

04.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 3483 3530 1521 43.09
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2739 2779 1192 42.89
= BÉR 1897 1937 998 51.52
= EGYÉB 842 842 194 23.04
- JÁRULÉKOK 687 694 278 40.06
- DOLOGI KIADÁSOK 57 57 51 89.47



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 57 57 51 89.47

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00
===============================================================================

05.ADÓ ILLETÉK BESZ-FEGYV.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 44 0.00

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 44 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 44 0.00

K I A D Á S 6496 6527 3213 49.23
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 4697 4723 2452 51.92
= BÉR 4310 4336 2260 52.12
= EGYÉB 387 387 192 49.61
- JÁRULÉKOK 1164 1169 620 53.04
- DOLOGI KIADÁSOK 635 635 141 22.20
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 635 635 141 22.20

ÁTLAGLÉTSZÁM 2.00 2.00 2.00 100.00
===============================================================================

06.ADÓ ILLETÉK BESZ-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 12 0.00

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 0 0 12 0.00
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 0 0 12 0.00

K I A D Á S 2882 2928 1540 52.60
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2184 2223 1142 51.37
= BÉR 1990 2029 967 47.66
= EGYÉB 194 194 175 90.21
- JÁRULÉKOK 537 544 284 52.21
- DOLOGI KIADÁSOK 161 161 114 70.81
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 161 161 114 70.81

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 1.00 1.00 100.00
===============================================================================

07.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 123022 266796 172570 64.68

----------------------------------
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 123022 266796 172570 64.68
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 123022 266796 172570 64.68
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 123022 266796 172570 64.68

K I A D Á S 0 0 0 0.00
----------------------------------



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

08.RENDSZERES SZOC. SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 86463 55944 64.70
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 86463 55944 64.70

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

09.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 975 487 49.95
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 975 487 49.95

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

10.LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 39072 22075 56.50
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 39072 22075 56.50

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

11.ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 14058 7409 52.70
----------------------------------

- JÁRULÉKOK 0 298 317 106.38
- DOLOGI KIADÁSOK 0 99 60 60.61
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 99 60 60.61
- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 13661 7032 51.48



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

12.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.8821181
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 156 56 35.90
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 156 56 35.90

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

13.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 130 100 76.92
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 130 100 76.92

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

14.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 1262 352 27.89
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 1262 352 27.89

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================

15.MOZG.KORL. KÖZL. TÁM.
──────────────────────────────
B E V É T E L 0 0 0 0.00

----------------------------------

K I A D Á S 0 929 682 73.41
----------------------------------

- EGYÉB TÁMOGATÁS 0 929 682 73.41

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
──────────────────────────────
B E V É T E L 138700 139097 67742 48.70

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 138700 137920 63307 45.90
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 138700 137920 63307 45.90
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 1177 4435 376.81
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 1177 4435 376.81
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 0 1177 4435 376.81

K I A D Á S 138700 139097 72855 52.38
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 20409 20814 10983 52.77
= BÉR 20238 20603 10913 52.97
= EGYÉB 171 211 70 33.18
- JÁRULÉKOK 5450 5549 2906 52.37
- DOLOGI KIADÁSOK 107669 107592 58966 54.81
= ENERGIA KIADÁSOK 8534 8534 6148 72.04
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 17760 17683 9357 52.92
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 81375 81375 43461 53.41

ÁTLAGLÉTSZÁM 15.00 15.00 14.00 93.33
===============================================================================

B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI
──────────────────────────────
B E V É T E L 236219 239301 105983 44.29

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 217759 217759 90717 41.66
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 217759 217759 90717 41.66
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 18460 21542 15266 70.87
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 18460 21542 15266 70.87
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 18460 21542 15266 70.87

K I A D Á S 236219 239301 103222 43.13
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 64442 64192 33806 52.66
= BÉR 62316 62066 31296 50.42
= EGYÉB 2126 2126 2510 118.06
- JÁRULÉKOK 16992 16924 8930 52.77
- DOLOGI KIADÁSOK 145652 147664 58168 39.39
= ENERGIA KIADÁSOK 15745 15745 10069 63.95
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 129907 131919 48099 36.46
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 5563 5563 2318 41.67
= BERUHÁZÁS 5563 5563 2318 41.67

ÁTLAGLÉTSZÁM 41.20 41.20 40.33 97.89
===============================================================================

C. ORVOSI RENDELŐ
──────────────────────────────
B E V É T E L 49328 48274 22511 46.63

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 3977 3977 2143 53.88
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 3977 3977 2143 53.88
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 34648 44297 20368 45.98



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

23. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 34648 44297 20368 45.98
» TB ALAPOKTÓL 31858 31858 14502 45.52
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2790 12439 5866 47.16

K I A D Á S 49328 48274 25405 52.63
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 24120 23076 9412 40.79
= BÉR 23713 22669 9361 41.29
= EGYÉB 407 407 51 12.53
- JÁRULÉKOK 6360 6233 2447 39.26
- DOLOGI KIADÁSOK 18848 18837 13546 71.91
= ENERGIA KIADÁSOK 1783 1783 1144 64.16
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 12604 12604 9238 73.29
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 4461 4450 3164 71.10

ÁTLAGLÉTSZÁM 10.75 10.75 8.75 81.40
===============================================================================

.
──────────────────────────────
B E V É T E L 1707320 1924975 1029086 53.46

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 520929 521265 190116 36.47
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 193488 193824 17699 9.13
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 327441 172417 52.66
» HELYI ADOK 66513 66513 35612 53.54
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 135608 51.97
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 0 1197 0.00

- TÁMOGATÁSOK 584453 593167 337812 56.95
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 593167 337812 56.95
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 396971 207616 52.30
» KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 9486 341 3.59
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 129855 69.55

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 5135 5135 2648 51.57
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 0 278 0.00
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 5135 5135 2370 46.15
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 423230 458915 155705 33.93
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128993 164189 97407 59.33
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 128993 164189 97407 59.33

= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 294726 58298 19.78
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 46976 46976 1848 3.93
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2200 2200 1794 81.55
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 44776 54 0.12
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3639 1531 42.07
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2139 322 15.05
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1209 80.60
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 22287 22288 100.00
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 22287 22288 100.00
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 21798 21799 100.00
» FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 489 489 100.00

- HITELEK 0 6795 144568 2127.56
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 123022 266796 172570 64.68
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 123022 266796 172570 64.68
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 123022 266796 172570 64.68



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

24. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

K I A D Á S 1707320 1924975 1013809 52.67
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 111052 125746 63000 50.10
= BÉR 97253 111952 55923 49.95
= EGYÉB 13799 13794 7077 51.30
- JÁRULÉKOK 26774 28786 14727 51.16
- DOLOGI KIADÁSOK 194171 204254 58550 28.67
= ENERGIA KIADÁSOK 19312 19312 8850 45.83
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 174859 184942 49700 26.87
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 6944 7634 5961 78.08
= MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 7584 5961 78.60
= FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 144639 87194 60.28
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 429592 441242 83623 18.95
= FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00
= BERUHÁZÁS 429592 434215 76596 17.64
- TARTALÉK 5039 7327 0 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 3708 0 0.00
» POLGÁRMESTERI KERET 3000 2169 0 0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 1000 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00

= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3619 0 0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 22 0 0.00
» KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 0 0 0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP 0 100 0 0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT 0 0 0 0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00

- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 149638 550.10
= MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13

= FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 11296 50.67
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 11296 50.67

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 759985 899323 498699 55.45
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 684000 823338 461016 55.99
= SZOC. POL. 75985 75985 37683 49.59
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1744 265 15.19
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 864 265 30.67
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 283 37078 52152 140.65
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 283 37078 52152 140.65
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 283 34157 38078 111.48
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 2921 14074 481.82

ÁTLAGLÉTSZÁM 52.06 73.06 81.50 111.55
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

25. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE
──────────────────────────────
B E V É T E L 2811652 3065529 1605458 52.37

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 932711 932267 370752 39.77
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 605270 604826 198335 32.79
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 327441 172417 52.66
» HELYI ADOK 66513 66513 35612 53.54
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 135608 51.97
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 0 1197 0.00

- TÁMOGATÁSOK 584453 593167 337812 56.95
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 593167 337812 56.95
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 396971 207616 52.30
» KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 9486 341 3.59
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 129855 69.55

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 5135 5135 2648 51.57
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 0 278 0.00
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 5135 5135 2370 46.15
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 478780 530982 205105 38.63
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 184543 236256 146807 62.14
» TB ALAPOKTÓL 31858 31858 14502 45.52
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 152685 204398 132305 64.73

= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 294726 58298 19.78
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 47013 49619 5016 10.11
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2237 2237 2356 105.32
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 47382 2660 5.61
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3639 1531 42.07
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2139 322 15.05
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1209 80.60
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 44602 39327 88.17
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 44602 39327 88.17
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 42566 38838 91.24
» FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 2036 489 24.02

- HITELEK 0 6795 144568 2127.56
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 759985 899323 498699 55.45
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 378740 378740 188812 49.85
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 30860 30860 15201 49.26
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 273806 406916 245880 60.43
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 40 64 64 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 273766 406852 245816 60.42

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 1780 1780 1780 100.00
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. -1900 -1900 -593 31.21
= SZOC. POL. 75985 75985 37683 49.59
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 1900 1900 593 31.21
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 74085 74085 37090 50.06

= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 0 0 0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 714 6942 9936 143.13

K I A D Á S 2811652 3065529 1590896 51.90
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 606436 631273 324407 51.39
= BÉR 575425 599344 303977 50.72
= EGYÉB 31011 31929 20430 63.99
- JÁRULÉKOK 157728 162337 82612 50.89



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

26. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK 657117 677594 297560 43.91
= ENERGIA KIADÁSOK 74726 74726 49438 66.16
= REHABILITÁCIÓS HJ. 1942 1942 718 36.97
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 26254 27254 13882 50.94
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 355560 375037 133202 35.52
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 198635 198635 100320 50.50
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 6944 7634 6027 78.95
= MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 7584 6027 79.47
= FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 144639 87194 60.28
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 743 2497 3925 157.19
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 435155 450958 85941 19.06
= FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00
= BERUHÁZÁS 435155 443931 78914 17.78
- TARTALÉK 5039 7327 0 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 3708 0 0.00
» POLGÁRMESTERI KERET 3000 2169 0 0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 1000 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00

= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3619 0 0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 22 0 0.00
» KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 0 0 0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP 0 100 0 0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT 0 0 0 0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00

- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 149638 550.10
= MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13

= FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 11296 50.67
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 11296 50.67

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 759985 899323 498699 55.45
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 684000 823338 461016 55.99
= SZOC. POL. 75985 75985 37683 49.59
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1744 265 15.19
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT KÖL 800 864 265 30.67
= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJT.KÖ 880 880 0 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 9025 53001 54628 103.07
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 9025 53001 54628 103.07
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 9025 42156 38254 90.74
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 10845 16374 150.98

ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 329.24 333.81 101.39
===============================================================================

** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO
──────────────────────────────
B E V É T E L -759985 -899323 -498699 55.45

----------------------------------
- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS -759985 -899323 -498699 55.45
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK -378740 -378740 -188812 49.85
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK -30860 -30860 -15201 49.26



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

27. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. -273806 -406916 -245880 60.43
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ -40 -64 -64 100.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS -273766 -406852 -245816 60.42

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. -1780 -1780 -1780 100.00
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. 1900 1900 593 31.21
= SZOC. POL. -75985 -75985 -37683 49.59
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI -1900 -1900 -593 31.21
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS -74085 -74085 -37090 50.06

= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE -714 -6942 -9936 143.13

K I A D Á S -759985 -899323 -498699 55.45
----------------------------------

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS -759985 -899323 -498699 55.45
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. -684000 -823338 -461016 55.99
= SZOC. POL. -75985 -75985 -37683 49.59

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00
===============================================================================



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

28. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE
──────────────────────────────
B E V É T E L 2051667 2166206 1106759 51.09

----------------------------------
- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 932711 932267 370752 39.77
= INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTEL 605270 604826 198335 32.79
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK. BEVÉTELEI 327441 327441 172417 52.66
» HELYI ADOK 66513 66513 35612 53.54
» ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADOK 260928 260928 135608 51.97
» EGY.S.B., BIRSÁG, POTLÉK 0 0 1197 0.00

- TÁMOGATÁSOK 584453 593167 337812 56.95
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁ 584453 593167 337812 56.95
» NORMATIV TÁMOGATÁSOK 396971 396971 207616 52.30
» KÖZPONTOSITOTT ELŐIRÁNYZAT 772 9486 341 3.59
» KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSU 186710 186710 129855 69.55

- FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE BEVÉTEL 5135 5135 2648 51.57
= TÁRGYI ESZKÖZ IMM.JAVAK ÉRT 0 0 278 0.00
= ÖNK.SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE B 5135 5135 2370 46.15
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 478780 530982 205105 38.63
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 184543 236256 146807 62.14
» TB ALAPOKTÓL 31858 31858 14502 45.52
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 152685 204398 132305 64.73

= FELHALMOZÁSI C. TÁM.ÉRT.BEV 294237 294726 58298 19.78
- VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 47013 49619 5016 10.11
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N K 2237 2237 2356 105.32
= FELHALM.CÉLÚ PE.ÁTV.ÁH-N KÍ 44776 47382 2660 5.61
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉ 3575 3639 1531 42.07
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜ 2075 2139 322 15.05
= FELHALMOZÁSI KÖLCSÖN VISSZA 1500 1500 1209 80.60
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 44602 39327 88.17
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMARADVÁNY 0 44602 39327 88.17
» MŰKÖDÉSI CÉLRA 0 42566 38838 91.24
» FELHALMOZÁSI CÉLRA 0 2036 489 24.02

- HITELEK 0 6795 144568 2127.56
= MŰKÖDÉSI C. HITELEK FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56
» RÖVID LEJÁRATÚ HIT.FELVÉTE 0 6795 144568 2127.56

- INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 0 0 0 0.00
= NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00
= KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁSOK 0 0 0 0.00
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS I. 0 0 0 0.00
» KÖZFOGLALKOZTATÁS KIEGÉSZÍ 0 0 0 0.00
» EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉS 0 0 0 0.00

= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS II. 0 0 0 0.00
= MEGÁLL.KORREKCIÓ III.2.G. 0 0 0 0.00
= SZOC. POL. 0 0 0 0.00
» MEGÁLLAPODÁS SZERINTI 0 0 0 0.00
» ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS 0 0 0 0.00

= HHH PÁLYÁZATI ÖSZEG 0 0 0 0.00
= BÉRKOMPENZÁCIÓ FEDEZETE 0 0 0 0.00

K I A D Á S 2051667 2166206 1092197 50.42
----------------------------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 606436 631273 324407 51.39
= BÉR 575425 599344 303977 50.72
= EGYÉB 31011 31929 20430 63.99
- JÁRULÉKOK 157728 162337 82612 50.89



FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
2012. ÉV FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

29. lap adatok ezer Ft-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM EREDETI MODOS. TELJESI- TELJESITÉS
SZAKFELADAT ELŐIR. ELÖIR. TETT %-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK 657117 677594 297560 43.91
= ENERGIA KIADÁSOK 74726 74726 49438 66.16
= REHABILITÁCIÓS HJ. 1942 1942 718 36.97
= KÖTÖTT DOLOGI KIADÁSOK 26254 27254 13882 50.94
= EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 355560 375037 133202 35.52
= VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 198635 198635 100320 50.50
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KÍ 6944 7634 6027 78.95
= MÜKÖDÉSI CÉLU 6944 7584 6027 79.47
= FELHALMOZÁSI CÉLU 0 50 0 0.00
- EGYÉB TÁMOGATÁS 144598 144639 87194 60.28
- ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS 743 2497 3925 157.19
- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 435155 450958 85941 19.06
= FELUJITÁS 0 7027 7027 100.00
= BERUHÁZÁS 435155 443931 78914 17.78
- TARTALÉK 5039 7327 0 0.00
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 4539 3708 0 0.00
» POLGÁRMESTERI KERET 3000 2169 0 0.00
» 23/2002.(VI.1.)SZ. TÁMOGAT 1000 1000 0 0.00
» ELŐZŐ ÉVEK NEGATÍV PM. CSÖ 0 0 0 0.00
» KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 539 539 0 0.00

= FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 500 3619 0 0.00
» KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLY. ÖNERŐ 500 500 0 0.00
» VÍZMŰ FEJLESZTÉSI TARTALÉK 0 2142 0 0.00
» SZENNYVÍZHÁLÓZAT LAK.BEFIZ 0 0 0 0.00
» LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP 0 655 0 0.00
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉSI ALAP 0 22 0 0.00
» KÖZOKT. INF.FELADATOK 0 0 0 0.00
» TELEPÜLÉSI ÉP.KÖRNY.ALAP 0 100 0 0.00
» KÁRTÉRÍTÉS CÍMÉN FIZETETT 0 0 0 0.00
» TEMETKEZÉSHEZ KAPCS.BIZTOS 0 200 0 0.00

- HITEL VISSZAFIZETÉS 27202 27202 149638 550.10
= MÜKÖDÉSI CÉLU 4909 4909 138342 2818.13
» RÖVID LEJ. MŰK.HITEL VISSZ 4909 4909 138342 2818.13

= FELHALMOZÁSI CÉLU 22293 22293 11296 50.67
» HOSSZÚ LEJ. FEJL.HITEL VIS 22293 22293 11296 50.67

- INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS 0 0 0 0.00
= INTÉZMÉNY FIN. MÜK. 0 0 0 0.00
= SZOC. POL. 0 0 0 0.00
- ADOTT KÖLCSÖNÖK 1680 1744 265 15.19
= MŰKÖDÉSI CÉLRA NYÚJTOTT 800 864 265 30.67

= FELHALMOZÁSI CÉLRA NYÚJTOTT 880 880 0 0.00
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 9025 53001 54628 103.07
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉRT.KIADÁSOK 9025 53001 54628 103.07
» EGYÉB MC. TÁM.ÉRT. KIAD 9025 42156 38254 90.74
» ELŐZŐ ÉVI PM. ÁTADÁS 0 10845 16374 150.98

ÁTLAGLÉTSZÁM 307.99 329.24 333.81 101.39
===============================================================================

=ebből közfoglalkoztatás 19.30 34.30 44.08 128.51


