
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-én – csütörtök – 15 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. Dr.Bacsa László részére képviselői mandátum átadása.

2. Előterjesztés bizottsági tagságról

3. Polgármester tájékoztatója

4. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének ¾ éves teljesítéséről

5/a.Orvosi ügyeleti díjról szóló határozat módosítása

5/b.Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása

6. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervkoncepciójáról

7. Előterjesztés a helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosításáról

8. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Társulás beszámolója a 2008. I. félévi munkáról

9. Képviselőtestület 2009. évi munkaterve

10. Előterjesztés köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2009. évi célok
meghatározásáról

11. Előterjesztés orvosi ügyeletről

12. Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

13. Előterjesztés TISZK megállapodás és alapító okirat módosításáról

14. Előterjesztés Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola táborozási támogatási kérelméről

15. Előterjesztés Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

16. Előterjesztés Tűzoltó Köztestületből való kilépésről

17. Előterjesztés Hársfa u. 11. sz. alatt ingatlan vásárlásról

18/a-b. Előterjesztés szántó ingatlan vásárlásáról

19. Előterjesztés buszváró pavilonok építéséhez szükséges földterület bérletéről

20. Előterjesztés szennyvízhálózat építés és bővítés pályázatról (szóban)

21. Előterjesztés lakossági kezdeményezésről

Zárt ülésen:
22. Kölcsön kérelem
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Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

1. napirendhez meghívott:
Dr.Tatár Gábor Helyi Választási Bizottság elnöke

4, 5/a, 6, 9. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

5/a. napirendhez meghívott:
Dr.Tóth Sarolta háziorvos

8. napirendhez meghívott:
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

11. napirendhez meghívott:
Dr.Tóth Sarolta háziorvos
Dr.Szalóki Árpád Sol Oriens Bt ügyvezetője

Fegyvernek, 2008. november 19.

Huber Ferenc
polgármester



1. napirend: Dr.Bacsa László részére képviselői mandátum átadása

ÍRÁSOS ANYAG NINCS



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a Pénzügyi
Bizottság elnökének megválasztásáról és tagságának kiegészítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület működésében bekövetkezett szomorú esemény, Nagy József képviselő,
volt bizottsági elnök elhalálozása miatt a képviselői hely és a Pénzügyi Bizottság elnöki
tisztsége megüresedett.
A 2006. évi helyhatósági választáson elért eredmény alapján a sorrendben következő, legtöbb
szavazatot kapott Dr.Bacsa László a mai ülésen vette át képviselői mandátumát.
Az érintettekkel történt előzetes egyeztetés után javaslom, hogy Dr.Bacsa László képviselőt a
Pénzügyi Bizottság tagjának, Tukarcs Istvánné képviselőt a bizottság elnökének válassza meg
a testület.

…………../2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat:

Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról és a bizottság tagságának
kiegészítéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §. (1) bek., valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzat 46. §. alapján biztosított jogkörében
eljárva - Nagy József elhalálozása miatt - a bizottság elnökének Tukarcs
Istvánnét, továbbá a bizottság tagjának Dr.Bacsa Lászlót megválasztja.

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2008. november 12.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2008. november 27-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:

 2008. októberében ellenőriztük a 2007-es adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások
valódiságát utólagos ellenőrzés formájában. A vizsgálat 38 adózóra terjedt ki, 6 őstermelői, 6
mezőgazdasági vállalkozói, 6 szolgáltatói, 6 kereskedői, 6 ipari, 6 vendéglátói tevékenységet
végző adózóra, valamint 2 adózónál az előző évben végzett ellenőrzés tapasztalata alapján
került sor.

Az ellenőrzött adóalanyok közül 25 adózó által benyújtott adóbevallásában közölt adatok
megegyeztek a könyvelési nyilvántartások adataival, 6 adózónál az adózók javára mutatkozott az
eltérés a bevallott és ellenőrzéssel megállapított adóalapnál és a fizetendő adó összegénél, 7
adózónál az ellenőrzés az adózók terhére adókülönbözetet állapított meg.

Az ellenőrzés eredménye szám szerint:

Előírás (7 fő) Törlés (6 fő)

2007. évi helyi iparűzési adókülönbözet 765.200,- Ft 46.900,- Ft
2008. évi helyi iparűzési adóelőleg 765.200,- Ft 46.900,- Ft
2009. évi helyi iparűzési adóelőleg 382.600,- Ft 23.450,- Ft
Összesen: 1.913.000,- Ft 117.250,- Ft

Az ellenőrzés eredményeként összesen tehát 1.796 e Ft többletbevétel várható 2008 és 2009.
években.

 Szeptember 29-én kötetlen beszélgetésen Örményes, Kuncsorba és Fegyvernek
képviselőtestületeinek tagjaival áttekintettük az oktatási társulási megállapodásokat.

 Október 2-án, 30-án és november 5-én az intézményvezetőkkel és Örményes és Kuncsorba
település polgármesterével a 2009. évi tervkoncepció előkészítéséről és aktuális kérdésekről
tárgyaltunk.

 Október 7-én, 14-én és 21-én TISZK értekezleten vettem részt.
 8-án kistérségi ülésen vettem részt, az ülés napirendje az Ördögszekér Tábor fejlesztése és az

ivóvízminőség-javító program való részvétel volt.
 10-én a Művelődési Házban Idősek Napja rendezvény volt.
 20-án a Helyi Választási Bizottság ülésezett. Bérczesi Mária lemondása miatt a bizottság tagját,

Dr.Tatár Gábort választották meg elnöknek.
 22-én az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító program II. üteméről tartott tanácskozáson vettem

részt Szolnokon.
 A Hubai Sándorné – felperes - és az önkormányzat – alperes – közötti perben október 9-én

tartott tárgyalás után a felperes jogi képviselője módosított kereseti kérelmet adott be, melynek
lényege: a felperes lakóháza előtti buszmegálló 90 napon belüli megszüntetését; az elszenvedett
sérelmek miatt 1.000.000.- Ft összegű nem vagyoni kártérítést kér, amennyiben a buszmegálló
megszűntetésére nem kerülne sor, úgy havi 30.000 Ft járulék, vagy 1.500.000 Ft nem vagyoni
kártérítés megállapítását kéri a bíróságtól.
Észrevételünkben dokumentumokkal alátámasztva kértük a felperes keresetének elutasítását,
egyidejűleg vállaltuk a csapadékvíz elvezetés megoldását. Az újabb tárgyalást november 25-re
tűzte ki a bíróság.
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 A Gácsi ügyben tartott tárgyaláson a szakértő és egy tanú meghallgatására került sor. Az ügyben
érdemi előrelépés nincs.

 A Felszabadulás u. 161. sz. alatti bérlemény (fényképész) átadása ügyében folyó perben a
Megyei Bíróság ítéletet hozott, melyben jóváhagyta az I. f. bíróság döntését. Ennek értelmében a
bérlőnek 60 napon belül – 2008. december 21. napjával az önkormányzat részére a helyiséget
kiürítve át kell adni.

 28-án a Mezőtúri Olajos Növények Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol megtörtént a tőkeemelés.
 29-én a Rendőrőrsön tartott ellenőrzés alkalmával Nagy Mihály r.ftzls. munkájának értékelésére

került sor, melyhez az önkormányzat véleményét is kérték.
 A Megyei Közgyűlés szeptember 26-i ülésén, a megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és

korszerűsítésének aktuális feladatairól szóló határozatában többek között indokoltnak tartja az
M3-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz építési engedélyezési eljárásának
2010. végéig történő befejezését, ezt követően az építkezés megkezdését; továbbá a
Fegyvernek-Püspökladány közötti szakasz új nyomvonalon történő megépítését. A 4. sz. főút
Fegyverneket és Kenderest elkerülő szakasza mielőbbi megépítése érdekében a közgyűlés
felterjesztéssel él a Kormányhoz.

 30-án a Törökszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság vezetője, Czinege László alezredes
bemutatkozó látogatást tett nálam.

 31-én részt vettem a megyei közgyűlésen.
 November 5-én volt bírósági tárgyalás a kétpói hulladéklerakó ügyében.
 6-án a Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Program III. tengelyének megnyitott intézkedéseiről, a pályázati lehetőségekről tartott fórumot a
Művelődési Házban.

 6-án OTP szakmai napon vettem részt.
 11-én Szolnokon a Postapartner program tájékoztatóján vettem részt, sajnos ebben a

programban a szapárfalui fiókposta nem szerepel.
 Vajna Katalin karnagy levélben köszönte meg a képviselőtestület anyagi támogatását.
 Budai Klára, az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke személyesen keresett meg

azzal, hogy a központi parkban szeretnének „Falu Karácsonyfáját” állítani, aminek nem látok
akadályát.

 13-án Törökszentmiklóson egyeztetés történt a Remondis Kétpó Kft. Szolnok város
önkormányzat által kezelt üzletrész felosztásáról. Önkormányzatunk már jóváhagyta a
vagyonarányos üzletrész felosztását. Ismét a beszállító arányos üzletrész felosztást vetették fel,
ezért érdemi előrelépés nem történt.

 A szennyvízminőség javítására készített 168/2008.(IX.25.) sz. határozattal elfogadott
programunkat a környezetvédelmi hatóság elfogadta.

 A Hársfa úti játszótér felülvizsgálata során több játék műszaki hibája lett megállapítva.
 19-én Örményes önkormányzat Pénzügyi Bizottságának ülésén vettem részt, ahol tájékoztatást

adtunk a jövő évi költségvetésről, bemutattuk a pénzügyi kihatását az örményesi és kuncsorbai
iskolákat érintő változásoknak.

 21-én a szapárfalui Idősek Klubjában Idősek Napját, a Gyermekélelmezési Konyhán Nyugdíjas
Napot szerveztek.

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Szept. 1 1 4 1 384
Okt. 2 1 8 395

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

október hónapban:
- temetési segély 5
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- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 55
- lakásfenntart.tám.elutasítás 2
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás 2
- átmeneti segély elut. 2
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- 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 -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

 óvónők németországi szakmai tapasztalatcsere hozzájárulás 80 eFt
maradvány: 444 eFt

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemlegest
 Közművelődési Alap felosztása: nemleges
 Sportkör támogatása: szeptemberben 1 millió, novemberben 1 millió Ft
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

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

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

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
NEMLEGES

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
- Török János (Zagyi u.21.) 247.878.- Ft.
- Adamecz Erzsébet (Felszabadulás u. 74.) 265.788.- Ft
- Korpás Pálné (Liszt F. u. 3.) 214.225.- Ft

V. Fontosabb jogszabályok

 2008. évi LIX. tv. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.tv.módosításáról.
 141/2008.(X.30.) FVM r. a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó

támogatás részletes feltételeiről.

Fegyvernek, 2008. november 20.

Huber Ferenc
polgármester



Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.T.56/481-015

2. sz. melléklet

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 2008. évi felújításai

adatok ezer ft.-ban !

Megnevezés 2008.évi er.előir. 2008.évi mód.előir.2008.I. félév telj. Teljesités %-ban

1 2 3
0 0 0,00

Felújitás összesen 0 0 0,00

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.T.56/481-015

3. sz. melléklet

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde 2008. évi beruházásai

adatok ezer ft.-ban !

Megnevezés 2008.évi er.előir. 2008.évi mód.előir.2008.I. félév telj. Teljesités %-ban

1 2 3
0 0 0 0

0 0,00

Beruházás összesen 0 0 0 0



Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde besz. 1.sz. melléklet.

5231. Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015

Fegyvernek-Örményes -Kuncsorba

Az intézmény 2008. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként.

1.000 Ft-ban.

Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen

Megnevezés 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi.2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi.2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj.

eredeti ei. mód.előir. teljesit. %. eredeti ei. mód.előir.teljesit. %. eredeti ei.mód.előir. teljesit. %. eredeti ei.mód.előir. teljesit. (%) eredeti ei. mód.előir. teljesit. (%)

óvoda bölcsöde össz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 151505 154884 110757 71,51 7077 7458 5339 71,59 19860 21312 15523 72,84 13252 13552 9118 67,28 191694 197206 140737 71,37

I. Működési bevételek 9773 9773 5986 61,25 800 800 383 47,88 1434 1434 689 48,05 862 862 479 55,57 12869 12869 7537 58,57

Intézményi müködési bev. 9773 9773 5986 61,25 800 800 383 47,88 1434 1434 689 48,05 862 862 479 55,57 12869 12869 7537 58,57

II. Támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Támogatás értékű bevét. 18811 18832 12257 65,09 600 600 473 78,83 2145 2307 1719 74,51 1223 1223 815 66,64 22779 22962 15264 66,48

- - Szoc.pol 18811 18811 12236 65,05 600 600 473 78,83 2145 2145 1719 80,14 1223 1223 815 66,64 22779 22779 15243 66,92

- - átvett (.önkorm.-tól) 0 21 21 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 183 21 0

V. Véglegesen átvett pénzeszk. 0 727 797 109,6 0 0 0 0 0 300 300 0 0 49 49 0 0 1076 1146 106,51

= Működési célú pénzeszközök 0 727 797 109,6 0 0 0 0 0 300 300 0 0 49 49 0 0 1076 1146 106,51

- - átvett (külföldi m.forrás.-tól) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - Egyéb műk.célú (SZMK-tól.alapitv.-tól) 0 727 797 109,6 0 0 0 0 0 300 300 0 0 49 49 0 0 1076 1146 106,51

= Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 0 985 985 100 0 322 322 100 0 2156 2156 100 0 186 186 100 0 3649 3649 100

- Előző évi pénzmaradv.igénybevétele 0 985 985 100 0 322 322 100 0 2156 2156 100 0 186 186 100 0 3649 3649 100

VIII. Intézményfinanszirozás 122921 124567 90732 72,84 5677 5736 4161 72,54 16281 15115 10659 70,52 11167 11232 7589 67,57 156046 156650 113141 72,23

=normatív támogatás 84327 84327 64867 76,92 5470 5470 3930 71,85 11295 11295 8352 73,94 4838 4838 3721 76,91 105930 105930 80870 76,34

=kistérségi támogatás 942 942 725 76,96 0 0 0 0 3068 3068 2144 69,88 1256 1256 966 76,91 5266 5266 3835 72,83

=korrekció megállapodás szerint -2107 -2107 -542 25,72 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 2107 542 25,72 0 0 0 0

=13. havi bérhez áll.pót.2007.évi 3556 3556 3556 100 0 0 0 0 394 394 394 100 183 183 183 100 4133 4133 4133 100

=2008. évi bérfejl.fedezete és bérkieg. 3697 4473 3856 86,21 207 266 231 86,84 524 618 531 85,92 303 368 317 86,14 4731 5725 4935 86,2

=önk. Kiegészítés(megállapodás szerint) 32356 33226 18120 54,54 0 0 0 0 1000 1000 498 49,8 2480 2480 1860 75 35836 36706 20478 55,79

=önk. Kiegészítés(kötött dologihoz) 150 150 150 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 100

=előző évi pm.elszám.miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1260 -1260 100 0 0 0 0 0 -1260 -1260 100

IX. Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde

5231. Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015

2. oldal

Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen

Megnevezés 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi.2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi.2008. évi 2008. évi Telj. 2008. évi. 2008. évi 2008. évi Telj.

eredeti ei. mód.előir. teljesit. %. eredeti ei. mód.előir.teljesit. %. eredeti ei.mód.előir. teljesit. %. eredeti ei.mód.előir. teljesit. (%) eredeti ei. mód.előir. teljesit. (%)

óvoda bölcsöde össz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KIADÁS ÖSSZESEN: 151505 154884 110541 71,37 7077 7458 5339 71,59 19860 21312 14698 68,97 13252 13552 9118 67,28 191694 197206 139696 70,84

I. Személyi juttatás 88514 89785 65061 72,46 3957 4002 2999 74,94 10671 11053 8069 73 7080 7171 5261 73,36 110222 112011 81390 72,66

= Bér 80450 81634 59734 73,17 3597 3642 2775 76,19 9578 9691 7298 75,31 6398 6489 4871 75,07 100023 101456 74678 73,61

= Egyéb 8064 8151 5327 65,35 360 360 224 62,22 1093 1362 771 56,61 682 682 390 57,18 10199 10555 6712 63,59

II. Járulékok 27556 27935 20681 74,03 1221 1235 920 74,49 3139 3255 2485 76,34 2146 2175 1628 74,85 34062 34600 25714 74,32

III. Dologi kiadások 35435 37164 24799 66,73 1899 2221 1420 63,94 6050 7004 4144 59,17 4026 4206 2229 53 47410 50595 32592 64,42

= Vásárolt élelmezés 28384 28384 17013 59,94 1400 1400 817 58,36 3579 3579 2356 65,83 2085 2085 1292 61,97 35448 35448 21478 60,59

= Kötött felh.dologi SZMK,alaptiv.pm-ból 0 1149 605 52,65 0 322 238 73,91 0 907 520 57,33 0 180 74 0 0 2558 1437 56,18

= Kötött felh. Dologi önkormányzati 150 230 230 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 230 230 100

= Egyéb dologi 6901 7401 6951 93,92 499 499 365 73,15 2471 2518 1268 50,36 1941 1941 863 44,46 11812 12359 9447 76,44

ebből energia 3919 3919 2690 68,64 437 437 300 68,65 1441 1441 715 49,62 1350 1350 570 42,22 7147 7147 4275 59,82

IV. Átadott pe. ÁH-n kívűlre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Egyéb támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Ellátottak pénzb.juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII.Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Felujitás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII.Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=pénzmaradvány+ egyéb tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX. Hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X. Intézményfinanszirozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XI. Szoc.pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XII.Adott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átlaglétszám: fő. 39,45 39,45 39,45 100 3,00 3,00 3,00 0 4,75 4,750 4,750 100 3,25 3,25 3,25 100 50,450 50,450 50,450 100



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat orvosi ügyeleti díjra vonatkozó részének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A háziorvosok kérelmére, a Képviselőtestület 2007. novemberi ülésén foglalkozott az orvosi ügyeleti
díjakkal. Ekkor a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozatot módosító 236/2007.(XI.29.) sz.
határozatában úgy döntött a testület, hogy a háziorvosok 2008. január 1-től annak a hónapnak a
végéig, amíg az I. sz. háziorvosi álláshely nem kerül betöltésre, hétköznap 12 órás ügyeletre
bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díjat kapjanak.

Mint ismert a Képviselőtestület előtt, 2008. július 1-től - az Országos Alapellátási Intézettel kötött
szerződésnek megfelelően – Dr.Sáfár Csilla az I. sz. körzet háziorvosa. Július 1-től - jelenleg is - a fent
említett határozat értelmében a csökkentett ügyeleti díj lett elszámolva.

Időközben azonban Dr.Tóth Gizella gyerekorvos 2008. augusztus 1-el megszüntette praxisát
Fegyverneken, és azóta a körzetet helyettesítéssel Dr.Kukszova Valentyina látja el.

Az ügyeleti ellátás mindezek miatt ismét csökkentett létszámmal működik. Dr.Sáfár Csilla
tanulmányai miatt heti egy napon távol van, így az ő helyettesítését is el kell látni.

A fenti határozatot úgy javasoljuk, módosítani, hogy az ügyeleti díjat 2008. augusztus 1-től, az I.
sz. gyerekorvosi körzet betöltéséig biztosítja az önkormányzat.

……………../2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

Orvosi ügyeleti díjról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.) sz. határozat V/2. pontjában (orvosi ügyeleti díj) a

(2008. január 1-i hatállyal)
 „háziorvosok: hétköznap, 12 órás ügyeletre, annak a hónapnak a

végéig, amíg az I. sz. háziorvosi álláshely nem kerül betöltésre:
bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díj”

szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2008. augusztus 1-től
 „háziorvosok: hétköznap, 12 órás ügyeletre, annak a

hónapnak a végéig, amíg az I. sz. házi gyermekorvosi álláshely
nem kerül betöltésre: bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díj”

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

Fegyvernek, 2008. november 10.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A határozat módosítása az időközben bekövetkezett változások és az önként vállalt feladatok
felülvizsgálata miatt vált szükségessé.

 A II. pontban a közalkalmazotti munkakörök és pótlékok módosítására egyelőre nem
teszünk javaslatot, mivel a közalkalmazotti törvény módosítását követő ágazati
jogszabályokat még nem ismerjük.

 A IV. pontban az intézményi önként vállalt feladatoknál előzetes javaslatot teszünk részben
a pénzügyi megszorítások – mely jelenlegi ismeretek szerint 2010-ben is érvényes lesz -,
illetve az oktatási intézmények által benyújtott pályázatból származó többlet bevételek
nyújtanak fedezetet az eddig önként vállalt feladatokra. A sajátos nevelési igényű tanulók
(SNI) meghatározása szigorodott, ezért csökken az óraszám. Szabályozni kell viszont az eltérő
tagozat integrált nevelésre vonatkozó kötelezettségvállalást.

 Döntést igényel, hogy az egyéb feladatokra vállalt többlet terheket az önkormányzat továbbra
is felvállalja-e? Ennek végleges eldöntését csak a költségvetési törvény és az önkormányzat
költségvetésének ismeretében érdemes meghozni. Eddigi ismereteink szerint lehetőség van
könyvtári órák számának és fejlesztő pedagógus óraszámának, és az integrált óraszám
csökkentésére. Ezekre teszünk javaslatot.

 A IV. pontban az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola feladatait javasoljuk
kiegészíteni „5 óra/hét ebédeltetési feladatokra” szöveggel a tanulók Hunyadi úti
étteremben történő ebédeltetése miatt.

 Az V/1. pontot javasoljuk törölni, mivel a védőnő az iskoláit befejezte. Sajnos két hónap
után elment Kőtelekre, az ottani munkáltató átvállalta a tanulmányi költségeket.

 V/2. pontot (Orvosi ügyeleti díj) javasoljuk módosítani külön előterjesztés szerint.

 V/3. pontot törölni javasoljuk, mivel a fénymásoló bérlet megszűnt.

 V/4. pontban vállalt közalkalmazotti szövetség nem jött létre, ezért azt javasoljuk törölni.

 V/6. pontból a „…valamint a Móra Ferenc Általános Iskola…” szövegrészt törölni
javasoljuk, figyelemmel arra, hogy az oktatási intézményi társulás óta az iskola nem önálló
intézmény.

 Az V. fejezetet javasoljuk kiegészíteni 7. ponttal, melyben a testület vállalja, hogy a
mindenkori költségvetésben tervezhető a rendőrőrsnek biztosított egy fő adminisztratív
dolgozó foglalkoztatását. Így nem kell évente a költségvetési előterjesztésben megindokolni.

 Ugyancsak az V. fejezetet kiegészítéseként 8. pontban javasoljuk a 71/2008.(V.29.) sz.
határozattal, amiben negyedévente 150 eFt, összesen 600 eFt keretösszeg áll a Szociális
bizottság rendelkezésre a szociális ellátásokról szóló rendelet szerinti adható támogatásokra.
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Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…………../2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Tartós kötelezettségvállalásokról szóló –
többször módosított - 6/2003.(I.30.) sz. határozatot 2009. január 1-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:

1.) A határozat IV. Intézményi önként vállalt feladatok címszó alatt az:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:
- „10 óra/hét könyvtári feladatra” szöveg hatályát veszti és helyébe „5 óra/hét

könyvtári feladatra” szöveg lép,
- „1 fő fejlesztő pedagógus” szöveg hatályát veszti és helyébe „fejlesztő pedagógiai

feladatokra 12 ó/hét” szöveg lép,
- az ötödik franciabekezdésben a „44 óra/hét” szöveg az alábbira módosul: „15

óra/hét”.
- kiegészül az alábbi franciabekezdéssel:

„- 5 óra ebédeltetési feladatokra”

Móra Ferenc Általános Iskola:
- „10 óra/hét könyvtári feladatra” szöveg hatályát veszti és helyébe „5 óra/hét

könyvtári feladatra” szöveg lép,
- „1 fő fejlesztő pedagógus” szöveg hatályát veszti és helyébe „fejlesztő pedagógiai

feladatokra 12 ó/hét” szöveg lép,
- az ötödik franciabekezdésben a „45 óra/hét” szöveg az alábbira módosul: „18

óra/hét”.
- kiegészül az alábbi hatodik franciabekezdéssel: „-7,5 óra/hét az eltérő tagozaton

tanulók integrált nevelésére vállalt többlet feladatokra”

2.) A határozat V/1, V/2, V/3. és V/4. pontja hatályát veszti.

3.) A határozat V. fejezet 6. pontjából a „…valamint a Móra Ferenc Általános Iskola…”
szövegrész hatályát veszti.

4.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 7. és 8. ponttal:
„7.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás
feltételeit a rendőrség határozza meg)

8.) A 71/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feladatra 600 eFt
tervezhető. (Szociális bizottság hatáskörében kiadott segélyekre)”

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

Fegyvernek, 2008. november 17.

Huber Ferenc
polgármester
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A TÖRÖLNI JAVASOLT SZÖVEGET ÁTHÚZÁSSAL, A MÓDOSÍTANI JAVASOLT
SZÖVEGET VASTAGON, DŐLT BETŰVEL JELÖLTÜK

Tartós kötelezettségvállalásokról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat és módosításai
egységes szerkezetbe foglalva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az I-VI. címek
a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:

 az illetménypótlékokat
 közalkalmazotti címeket adományozhatnak
 sajtó bizottság és rehabilitációs bizottság tiszteletdíját
 intézményi önként vállalt feladatokat 4

I.

1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti címek: 13

1.1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyverneki Telephelye 1 fő munkatárs 1

1.2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyverneki Telephelye 3 fő tanácsos
1.3. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egység 6 fő tanácsos
1.4. Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény 4fő tanácsos 2

1.5. Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő munkatárs
1.6. Polgármesteri Hivatal

- igazgatás -
- gazdasági ágazat fő munkatárs

A.) Gyermekélelmezési Konyha fő munkatárs 1

B.) Vízmű -
9 hatályon kívül helyezve

A tanácsosi címet viseli közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának
megszűnése után a cím nem adható ki. 5

15

2.) 2.1. Hatályon kívül helyezve

II. 13

Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat
területén lévő intézmények esetében:
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Megnevezés Fő Vezetői pótlék,
pótlék alap %-a

Teljesítmény
pótlék,
illetm.
%-a

Egyéb
pótlék

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető Kinevezési
határozat szerint

Gazdasági vezető 0,25 170 5.000 Ft/hó
Családsegítő szolg.vez. 1 100

II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Óvodaigazgató Kinevezési
határozat szerint

Óvodavezető helyettes 1 200
Gazdasági vezető

1 170
20.000
Ft/hó

Központi Óvoda tagóvoda
vezetője 1 150
Annaházi és Szapárfalui
Óvoda tagóvoda vezetője 2 140
Bölcsőde vezető 1 100
Munkaközösség vezető

1
Kollektív szerződéssel, ill. az
SZMSZ-el összhangban

Gyermekvédelmi feladatra 1 55

III.Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola székhely egység

Igazgató Kinevezési
határozat szerint

Ált.Igazgatóhelyettes 1 200 20
Gazdasági vezető 1 200 20
gazdasági vezető helyettes 1 170 -
Intézményegység-vezető 1 200 20
Gyakorlati oktatásvezető 1 100 -
Kiemelt Munkaközösség
vezető 1 100

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola tagintézmény

tagintézményvezető 1 200 20
Kiemelt munkaközösség
vezető 1 100 -

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgató Kinevezési
határozat szerint

Gazdasági vezető
0,75 170

15.000
Ft/hó

Vezető könyvtáros 1 100
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A.Gyermekélelmezési Konyha

Intézményvezető Kinevezési
határozat
szerint

Intézményvezető
helyettes,
konyhavezető

1 100

Konyhavezető
helyettes

1 60

III.

A 154/2001.(VIII.16.) sz. határozattal módosított iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatok
mellékleteit képező Kollektív Szerződések módosítása.

Móra Ferenc Általános Iskola
 osztályfőnöki pótlék a közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 diákönkormányzatot segítő ped.pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 munkaközösség vezetők pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 gyógypedagógiai pótlék közalkalmazotti pótlékalap 42 %-a

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
 osztályfőnöki pótlék közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 diákönkormányzatot segítő ped.pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 munkaközösség vezetők pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 gyógypedagógiai pótlék közalkalmazotti pótlékalap 42 %-a

4

IV.

Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től: 9

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:

- 10 5 óra/hét könyvtári feladatra
- 1 fő fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógiai feladatokra 12 ó/hét
- 0,5 fő gyermekvédelmi feladatokra
- 2 óra/hét rendszergazdai feladatokra
- 44 15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot

- 5 óra/hét ebédeltetési feladatokra

Móra Ferenc Általános Iskola

- 10 5 óra/hét könyvtári feladatra
- 1 fő fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógiai feladatokra 12 ó/hét
- 0,25 fő gyermekvédelmi feladatokra
- 2 óra/hét rendszergazdai feladatokra
- 45 18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot
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- 7,5 óra/hét az eltérő tagozaton tanulók integrált nevelésére vállalt
többlet feladatokra

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

- 4 óra/hét integrált nevelés
- 1 fő fejlesztő pedagógus

7
V. Egyéb feladatok

1.) Védőnői tanulmányi szerződés (120/2005.(VI.30.) sz.hat. alapján:
Az önkormányzat 20.000 Ft/hó támogatást biztosít Bakos Krisztina részére,
amit betervez az éves költségvetésébe.

8

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az
ellátandó terület nagyságára - az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és
gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint módosítja 2007. január 1-i
hatállyal

 háziorvosok: bruttó 17.000 Ft/12 óra vállalkozói díj
 asszisztensek: bruttó 4.700 Ft/12 óra + járulék
 gépkocsivezetők: bruttó 3.500 Ft/12 óra + járulék

14

2008. január 1-i hatállyal
 háziorvosok: hétvégi ügyeletre bruttó 19.000 Ft/12 óra vállalkozói díj
 háziorvosok: hétköznap, 12 órás ügyeletre, annak a hónapnak a

végéig, amíg az I. sz. háziorvosi álláshely nem kerül betöltésre:
bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díj

 asszisztensek: bruttó 5.400 Ft/12 óra + járulék
 gépkocsivezetők: bruttó 4.300 Ft/12 óra + járulék

3.) Fénymásoló tartós bérlete (159/2005.(VIII.25.) sz.hat.alapján:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért 1db új
fénymásoló beszerzésével 36 havi bérlet keretében, mely esetben a havonta
fizetendő díj nem haladhatja meg a nettó 130 eFt-ot.
Egyösszegű adásvétel esetén a vételár nem haladhatja meg a nettó 2.500 eFt –
ot.

4.) Közoktatási intézmények belépése közoktatási szövetségbe 22/2006.(II.8.),
23/2006.(II.8.) és 236/2005.(XII.15.) sz.hat. alapján:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.), az
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 2.), a
Móra Ferenc Általános Iskola (Fegyvernek, Felszabadulás u. 31.) a
Nagykunsági Közoktatási Szövetségbe belépjen.

A tagdíjat az óvoda és az iskolák saját költségvetés terhére tervezhetik.

9

5.) Az iskolafogászat támogatásáról a 41/2000.(III.30.) sz. hat. alapján (módosítva a
188/2000.(XI.23.) és 11/2003.(I.30.) határozattal):
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A támogatás összege: 800.- Ft/szűrésen részt vett gyerek, 2007. január 1-től
kezdődően. A támogatás évente két szűrésre adható gyerekenként.

*10

6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 1. számú melléklet, harmadik rész, II. pont (6) bekezdése alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatójának kérésére
hozzájárul, hogy az intézményekben 2007. január 1-től

 tanulmányi kirándulások,
 tanulmányi, kulturális és sport versenyek,
 továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel,
 tanulók kötelező orvosi vizsgálata,
 országos méréseken való részvétel (Napközi Otthonos Óvoda

kivételével)

miatti távollétekkel a tanítási időkeretet csökkentsék, az intézmények költségvetésének
terhére.

7.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás
feltételeit a rendőrség határozza meg)

8.) A 71/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feladatra 600
eFt tervezhető. (Szociális bizottság hatáskörében kiadott segélyekre)

VI.
Ezzel egyidejűleg a

 182/2000.(XI.23.) és a 183/2000.(XI.23.) sz. határozat és ezek módosításai,
valamint a

 120/2005.(VI.30.) sz.hat. 3.) pontja
 81/2005.(V.26.) sz.hat. első bekezdése
 159/2005.(VIII.25.) sz.hat.
 22/2006.(II.8.) sz.hat.
 236/2005.(XII.15.) sz.hat.
 23/2006.(II.8.) sz.hat.
 41/2000.(III.30.) sz. hat. 2.) pontja
hatályát veszti.

Erről értesül:
1.) Intézmények vezetői
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-.-
Megjegyzés:
1 189/2004.(XI.18.) sz. határozattal módosítva
2 35/2003.(III.27.) sz. határozattal módosítva
3 138/2003.(IX.25.) sz. határozattal módosítva
424/2005.(II.24.) sz. határozattal módosítva
5 A 26/2006.(II.23.) sz. határozattal módosítva
6 A 145/2006.(VIII.31.) határozattal módosítva
7 A 206/2006.(XI.30.) határozattal módosítva
8 A 17/2007.(I.25.) határozattal módosítva

9 A 27/2007.(II.8.) határozattal módosítva
10 A 33/2007.(II.22.) határozattal módosítva
11 A 141/07.VI.28.határozattal mód.
12 A 201/2007.(IX.27.) határozattal mód.
13A 235/2007.(XI.29.) határozattal mód. (hatályos: 2008.
I.1-től)
14 A 236/2007.(XI.29.) határozattal mód.
15 110/2008.(VI.26.) hat.mód.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a 2009. évi
költségvetési tervkoncepcióról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2009. évi költségvetési tervkoncepciót az előző évi szerkezetben terjesztjük elő. A tervezés során
általános szempontként az alábbiakat szeretnénk érvényesíteni:

 A saját bevételeknél és kiadásoknál az előző évek tapasztalat alapján a reálisan megvalósuló
összegeket szerepeltetjük.

 Az önként vállalt feladatokhoz az előző évi szinten javasoljuk a támogatások tervezését.
 A takarékosság jegyében (eladósodás mértéke ne növekedjen) egyes önként vállalt feladatok

elhagyására teszünk javaslatot.
 A költségvetés bevételét és kiadását jelentősen meghatározó tételek számát kibővítettük.
 A költségvetés előterjesztését, a rendelet-tervezet szerkezetét változatlanul hagyjuk.

Fentiek figyelembevételével a 2009. évi költségvetési koncepció készítésénél az alábbiakra hívjuk fel
a figyelmet és teszünk módosítási javaslatot:

A saját bevételek tervezésénél a Gyermekélelmezési Konyha, a Vízmű bevétele, a Polgármesteri
Hivatalnál a köztemető fenntartás, a szilárd hulladék szállítás tervezésénél az árak rendeletben vannak
meghatározva. Ezt javasoljuk bővíteni a költségvetés jelentősen befolyásoló növénytermesztésnél a
mennyiségi és az ármeghatározások koncepcióban történő kimondásával az alábbiak szerint:

 1.6. pont kiegészül: „A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:
- búza 3,5 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron”

 2.1. pontban a mellékletben szereplő létszámokra csak a költségvetési törvény ismeretében
teszünk javaslatot.

 A 2.21. pontban a „Közcélú foglalkoztatást V. címnél a központi támogatás erejéig kell
tervezni. V. címnél a közcélú, közhasznú, egyéb módon (pályakezdő) a Munkaügyi Központ
által támogatásban részesülők foglalkoztatására tervezhető úgy, hogy a saját erő a 4 millió
Ft-ot ne haladja meg.” szövegből javasoljuk törölni a közhasznú, pályakezdő kifejezést,
mivel ezek a fogalmak megszűnnek és általánosabb kifejezés lesz.

 A 2.23. pontban az étkezési támogatás módosítására nem teszünk javaslatot, mert a
törvény még nem ismerjük.

 A 2.26. pontban a reprezentációs költségek ugyan a dologi terhére tervezhetők – mely
költségeket bázis szinten nem javasolunk emelni - , ennek ellenére reprezentációra a tervezett
bér 2 ezrelékét javasoljuk meghatározni.

 A 2.28. pontot törölni javasoljuk azzal, hogy ez a szöveg a 2.4. pont kiegészítéseként 2.45
pontban kerüljön megfogalmazásra,melyben a kamat kiadások költségét 11 %-ra
javasoljuk tervezni (jelenleg 10,5 % a kamat).
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 2.29 pontban a haszonbért 800 Ft/AK-ban javasoljuk tervezni. Ha jelentős lesz a
növénytermesztésben az áremelkedés, akkor felmerül az igény a nagyobb haszonbér
fizetésére. Általában a haszonbérleti szerződések 25 kg/AK búza értékkel számolnak.

 2.4. pontban az egyéb dologi kiadásokat 2008. évi szinten javasoljuk tervezni, mivel
központi többlet forrás nem áll rendelkezésre azzal, hogy az energia kiadásokat elszámolási
kötelezettséggel határozzuk meg.

 A 2.43. (Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.) és 2.44. pontban (Részben önálló intézmények tervezett
működési hiánya, többlete) csak a költségvetési törvény elfogadása után tudunk összeget
szerepeltetni.

 2.5. pontban egyéb kiadások címszó alatt, a 2.51. pontban a sportkör támogatását 500 eFt-
tal javasoljuk megemelni a kézilabda szakosztály részére, elszámolási kötelezettséggel;
továbbá a civil szervezetek támogatását „B” változatként 600 eFt-tal javasoljuk
szerepeltetni.

 2.52. pontban a tartós kötelezettség vállalásoknál már jeleztük az iskolában az óraszám
csökkenést, melynek személyi kihatását még nem ismerjük. Bér és bérjellegű kiadások
csökkenése viszont jelentkezni fog. Összesen 87,8 óra január 1-től, szeptember 1-től 70,2
órával lesz kevesebb, mint 2008. január 1-el tervezett óraszám.

 2.54. pontban a Művelődési Háznál tervezhető szakköri órára szintén alternatívás
javaslatunk van: „A”: 716 óra (jelenlegi) „B”: 500 óra.

 2.74. pontban a Gyermekélelmezési Konyhára vonatkozó bérlet változik a gépkocsi
vásárlás miatt.

 A 8. pontot („A VI. címnél valamennyi fejlesztést meg kell tervezni, összhangban az
önkormányzat 2007-2013. fejlesztési tervével”) javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy ezen
fejlesztéseknek forrás többlet igénye nem lehet.

 A 9. pontban többletfeladatokra az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola esetében
nyári táborozásra 200 eFt-ot javasolunk tervezni, a Polgármesteri Hivatalnál a
„népszavazás”-t „választási feladatok”-ra módosítani.

Javaslom, hogy a tervkoncepciót az alábbi határozati javaslattal fogadja el a testület.

………………/2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

A 2009. évi költségvetési tervkoncepcióról.

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2009. évi költségvetési koncepciót a következők
szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak
szerint kell eljárni:

A 2009. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz.
mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a
Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.
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b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.
mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

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

c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél is csak a fegyverneki telephelyek
(tagintézmények) költségvetésének tervezésére vonatkoznak.

d.) Kiemelt szempontként a 2009. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell
lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

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

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

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2009. évi költségvetésről szóló 2008.
évi………….. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni.
Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3.
pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt
dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott
központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig,
figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.
1.4. Szociálpolitikai támogatást támogatás értékű bevételként kell tervezni a

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

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

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:
- búza 3,5 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek
figyelembevételével készüljön.
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2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó
ágazati jogszabályok szerint kell tervezni. Közcélú foglalkoztatást V. címnél a
központi támogatás erejéig kell tervezni a Munkaügyi Központ által
támogatásban részesülők foglalkoztatására úgy, hogy a saját erő a 4 millió Ft-
ot ne haladja meg.

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

2.23. Étkezési támogatás a köztisztviselők kivételével az alábbiak szerint
tervezhető: természetben étkezők esetében havi 10.000 Ft., utalvány
formájában havi 5.000 Ft.

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

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

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

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető.

2.28. A kamat kiadásokat 11 %-os költséggel kell tervezni.

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

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

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

2008.eFt Ebből:energia
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 5.304 2.377

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 7.400 4.356

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szak. 21.400 10.567
Ebből: Móra F. Általános Iskola részjogkörű
tagintézmény 9.200 5.395

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 7.012 2.658
V. Körjegyzőség 13.045 -

Igazgatás 30.226
Szakfeladatok 125.880
A.) Gyermekélelmezési Konyha 19.938 8.398
B.) Vízmű 34.200 8.320
C.) Orvosi Rendelő 5.100 1.334

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

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 900 eFt.-ot, az
Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok
beszerzésére 2.400 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.)

2008.( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ --
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda

és Bölcsőde
- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola

ebből: Móra F.Ált.Iskola részjogkörű
tagintézmény

- Művelődési Ház és Könyvtár
- Körjegyzőség

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha
- Vízmű
- Orvosi Rendelő
- Igazgatás
- Szakfeladatok
Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz,
társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi
és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 5.000 eFt, közművelődési alapra
1.000 eFt és civil szervezetek támogatása alapra „A” változat: 400 eFt,
„B” változat 600 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

2008. 2008.
I.1. IX.1.

- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység 881,9 879,4
- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény 651,3 636,4

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

2.54. A Művelődési Háznál
„A” változat: 716 szakköri óra
„B” változat: 500 szakköri óra

tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék 5.266 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak
tervezhetők: *

2008.
 bértartalék 1.000 eFt
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 járulék tartalék 320 eFt
 polgármesteri keret 2.000 eFt
 környezetvédelmi alap …… eFt
 közművelődési pályázat önrész …… eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap
Vállalkozók
támogatása

2.72. A költségvetési rendelet a 8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet
figyelembevételével készüljön, önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve).

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- Orvosi Rendelő részére 600 eFt.+ÁFA/év ügyviteli szolgáltatásként
elismer
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére 1.440 eFt-ot

- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt 2007. évi tagdíj
kiadás tervezhető.

2.74. A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások:
- Vízmű részére a Felszabadulás u. 179. sz. helyiségek bérletéért 400
eFt.+ÁFA/év,
A Bálint Major vízhálózatot 1.500 eFt.+ÁFA/év
A Toyota Haic gépkocsit 360 eFt.+ÁFA/év összegért bérbe adja.

- Gyermekélelmezési Konyha részére
Hunyadi u. 1. sz. épületet 2.000 eFt.+ÁFA/év,
konyhai eszközöket 1.200 eFt+ÁFA/év összegért bérbe adja.

gépkocsi…………………………….
- Ügyviteli szolgáltatást:
Konyha részére 1.000 eFt.+ÁFA/év,
Vízmű részére 600 eFt.+ÁFA/év összegért végzi.

- A Csorba Mikro-térségi társulás fegyverneki telephelyeinek
gondozásáért (fűnyírás, egyéb karbantartás) a Polgármesteri Hivatal 100
eFt/hó átalányt számlázhat.

2.75. A költségvetés ………………………… eFt. hiánnyal tervezhető.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.
3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján

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

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2009-2010. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

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

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

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

9.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású
dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.)

II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde
úszás oktatásra 100 eFt
nyári napközi 50 eFt

III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.
iskolai rendezvényekre 500 eFt
nyári napközi 300 eFt
nyári táborozás 200 eFt

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
gyermekszínjátszó találkozó 200 eFt.
Majális 200 eFt.
Falunap 1000 eFt.
útiköltségek 80 eFt.
Diák Gulyásfesztivál 600 eFt.

VI.Polgármesteri Hivatal
választási feladatok 800 eFt.

10.)Ezzel egyidejűleg a 226/2007.(XI.29.) sz. határozat hatályát veszti.
Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyverek, 2008. november 18.

Huber Ferenc
polgármester
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2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2007.12.31. Évközi változás 2008.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás

álláshely

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás
álláshely

Csorba Mikro-térségi
Szoc.Alapszolgáltatási Központ

18 14,1 1 2008.I.l. 0,57 19 14,67

Összesen 18 14,1 1 0,57 19 14,67

Tiszavirág Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsőde
43 39,2 3 2008.I.l. 3 46 42,2

0,25 2008.I.1. 0,25 0,25

Összesen 43 39,2 3,25 3,25 46 42,45

Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 57 55,25 57 55,25

Támogatott 2 2 -2 2008.VI.30. -2

Móra F.Ált.Isk.tagint. 37 37 -1 2008.IX.30. -1 36 36

Támogatott 1 1 1 1

Összesen 97 95,25 -3 -3 94 92,25

Műv.Ház 8 6,2 - -0,07 8 6,13

Összesen: 8 6,2 - 8 6,13

Körjegyzőség – Fegyvernek 35 34,25 35 34,25

Körjegyzőség – Örményes 7 5,875 -1 2008.I.l. +0,125 6 6

Körjegyzőség Összesen 42 40,125 -1 +0,125 41 40,25

Igazgatás 1 1 1 1

Összesen: 1 1 1 1

Gazdasági ágazat 29 27,82 29 27,82

támogatott fogl.

- közcélú
7 7 -4 évközi -4 3 3

-pályakezdő tám. 1 1 -1 2008.III.12. -1 - -

Összesen 37 35,82 -5 -5 32 30,82

Konyha 21 20,75 -1 2008.I.l. -1 20 19,75

-0,75 2008.V.1. -0,75 -1 -0,75

Összesen 21 20,75 19 19

Orvosi Rendelő 8 7,375 8 7,375

Összesen 8 7,375 8 7,375

Vízmű 14 12,7 14 12,7

Összesen 14 12,7 14 12,7

Mindösszesen 289 272,52 -6,75 -4,875 282 266,645
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…………………………………. 1. sz. melléklet
intézmény

Az intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)
2008. 2008.évi Telj. 2009.évi Konc. Vált..%

er.előir.
1. 2. 3. 3/1

BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek
- Intézményi működési bevételek

= étkezés
= egyéb

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

II. Támogatások

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

III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek

- Felhalmozási jellegű bevétel
- Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök

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

Ebből: szoc.poltámogatás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

= egyéb

V. Kölcsönök visszatérülése

VI.Hitelek

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

- Felhalmozási célú hitel

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

- Pénzmaradvány

VIII.Intézményfinanszírozás

- Szoc.pol.
- Normatív támogatás
- Önkormányzati kiegészítés

KIADÁS ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások

= bér
= egyéb

- Járulékok
- Dologi kiadás

= hitel kamat
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= vásárolt élelmezés
= vásárolt élelmezés
= kötött felhasználás

= egyéb dologi
- Átadott pénzeszközök
- Támogatás értékű bevétel
- Egyéb támogatások
- Ellátottak pénzbeli támogatása
- Felhalmozási kiadások
- Hitel visszafizetés
- Intézményfinanszírozás
- Szoc.pol.
- Adott kölcsön
- Létszám – fő -
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……………….határozat melléklete
…………………………………. 2. sz. melléklet

intézmény

A 2009. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése

főkönyvi számonként

Főkönyvi 2008. 2008. 2009. vált. %

számlaszám előir. telj. tervkonc. 3/1 rovat

1. 2. 3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Főkönyvi számlaszám

szerint (4 albontással)

4.

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Főkönyvi számlaszám

szerint (4 albontással)

1.

3.

51.

52.

53.

54.

55.

56.



…………..határozat melléklete
……………………………….

3.sz.melléklet
intézmény

Kiadások-bevételek tevékenységenként 2009
Tervkoncepció szerint
S z a k f e l a d a t m e g n e v e z é s e

BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek

- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei

= illetékek
= helyi adók
= átengedett központi adók
= bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

II. Támogatások

- Önkormányzatok költségvetési támogatása
= normatív tám.
= központosított előir.
= kiegészítő tám. a helyi önk.bér kiadásaihoz
= normatív kötött felhaszn.tám.
= fejlesztési célú tám.

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei
- Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök

- Működési célú pénzeszközök
Ebből: OEP-től átvett

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VI.Hitelek

- Működési célú hitel
- Felhalmozási célú hitel

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

VIII.Intézményfinanszírozás

- szoc.pol.támogatás
- Normatív támogatás
- Önkormányzati kiegészítés

K I A D Á S ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások

= bér
- Járulékok
- Dologi

= vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn.
= egyéb dologi

- Pénzeszköz átadás
- Ell. pénzbeli jutt.

- Felhalmozási kiad.
= felújítás
= beruházás

- Tartalék
= pénzmar.-ból képz.

- Létszám (fő)
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…………………………………. 4. sz. melléklet
intézmény

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai

(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

Főkönyvi bevétel, kiadás szla- főkönyvi

számlaszám előirányzatának számonként számlánként

kiemelt és részletes össz. össz.

Számítása

……….. sz. határozat melléklete 5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma

Koncepció szerinti tervezés levezetése

A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőket az intézmény éves működéséről, feladatairól, a
hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról.

A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy
csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények).

1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A

dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a

funkció ellátására.
5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb, időpont

megjelöléssel.
6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az

alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény,
kirándulás.

7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt
előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.

8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

……… sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet

A 2009. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés Mért. 2009. évi 2009. évi tervezett vált. 2009. évi
egység nyitó megnevezése időpontja záró

+ fejl. menny.
- megszünt.

___________________________________________________________________________



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉSHEZ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008.november 27-i ülésére
az önkormányzati i rendeletek felülvizsgálatáról és módosításáról

A képviselőtestület 2009. szeptember 25-i ülésén tárgyalta az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatát, melynek során a 24/1992. (VIII. 27.) számú a „FEGYVERNEÉRT DÍJ”,
„FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”,és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS
KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendelet módosítása nem volt javasolva, azonban az ügyrendi bizottság javasolta, hogy az 5/A
§ (2) bekezdésében „KULTÚRA NAPJA” helyett „MAGYAR KULTÚRA NAPJA”
szerepeljen.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2008. (XI. 27.)sz.
önkormányzati rendelete

a „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és a
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”

alapításáról és adományozásának rendjéről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990.évi
LXIII. tv. 44/A. §. (1) f.) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991.évi XXXI.tv 7.§ (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 5/A §. (2) bekezdésében a „Kultúra Napja” helyébe a „Magyar Kultúra
Napja” lép.

2. §. Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Ügyrendi Bizottság elnöke

Fegyvernek, 2008. november 17.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2004. évi CVII. tv-nak megfelelően Angyal Csaba, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Irodavezetője elkészítette a 2008. I. félévi munkáról szóló beszámolót,
melyet elfogadásra javasolunk az alábbi határozattal.

…………………/2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. I. félévi működéséről szóló
beszámolót tudomásul veszi.

Erről értesül:

1.) Dr.Juhász Enikő társulás elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. november 18.

Huber Ferenc
polgármester
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Tájékoztató a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. első
félévben végzett tevékenységéről

1.1. A Társulás által ellátott feladatok általános értékelése:

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény
alapján 2006. október 30-án megalakult a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás, amely 2007. január 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási
megállapodásokban 2008. évben a következő feladatok ellátását vállalta:
- területfejlesztés
- egészségügyi feladat
- idegenforgalom fejlesztése
- szociális ellátás
- közoktatási, nevelési feladatok ellátása.
A Társulásban az alábbi települések vettek részt:
- Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba,
Tiszabő.
2008. január 1-től Szajol település nem tagja a Társulásnak.

1.1.1. Területfejlesztés:

A területfejlesztés mind a nyolc település részvételével működött a beszámolási évben.
A területfejlesztési feladatokat érintően a következő fontosabb tevékenységek 2008. első
félévet érintően:
- Az év elején vállalkozói fórum keretében tájékoztatót szerveztünk aktuális pályázati
lehetőségekről. A fórumon Sziráki András a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tartott tájékoztatót a megyében folyó nagyobb, munkahelyteremtő beruházásokról, jövőbeni
tervekről. A megyei gazdasági mutatókról halhattunk összegzést 2007. évi tényeket, illetve a
2008. évi várakozásokat illetően.
- Részt vettünk a megyei kiemelt projektek összeállításában
- Részt vettünk az Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének előkészítésében.
- A MÁV és a Volán menetrendi egyeztetés során felvetettük a településeket leginkább érintő
problémákat.
- A Megyei Terület Fejlesztési Tanács felkérése alapján a 2008-2009. évi akciótervek
készítése és folyamatos aktualizálása, pontosítása történ.
A dokumentumokban a nyolc település 2008-2009-ben megvalósítani vagy megkezdeni
kívánt projektjei szerepelnek.
- A Társulás támogató nyilatkozatot adott Szolnok város TIOP-AGÓRA pályázat
benyújtásához, mely pályázat révén a beszerzésre kerülő rendezvények megtartásához
szükséges berendezéseket, eszközöket a megyei települések is térítésmentesen vehetik
igénybe.
- A térség munkanélküliségi gondjainak enyhítésére az előző évek gyakorlatától eltérően
ebben az évben a települési önkormányzatok nyújtották be a foglalkoztatási pályázataikat.
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz 2007. évben benyújtott pályázat
eredményeként 2008. első félévében megkezdődött a vállalt feladatok teljesítése. Ebből az
első félév eredményeként több településre került ki úgynevezett „pléh-rendőr”, melyek
kihelyezése a közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálja. Szervezés alatt van egy interaktív
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drogkiállítás, mely kb. egy hónapig lesz megtekinthető, a megyében egyedül
Törökszentmiklóson.

1.1.2. Egészségügyi feladat:

A Társulási Tanács tárgyalta a kistérségi ügyeleti rendszer megvalósításának lehetőségét,
azonban a települési önkormányzatok többsége a jelenlegi információk ismeretében nem
kívánja felmondani a működő rendszereket.
A törökszentmiklósi EGYMI felújítására, térségi járó beteg központ funkciójának
kialakítására, többlet kapacitások befogadására nyújtott be pályázatot a városi önkormányzat,
melyet a Társulási Tanács is támogatott. A felújítási, átalakítási munkák során kialakításra
kerül egy központi ügyeleti feltételeket kielégítő részleg is.
A Társulási Tanács 300 eFt-tal támogatta a Kistérségi Drogprevenciós rendezvény
megszervezését, melynek folytatásaként az IRM bűnmegelőzési pályázat keretében egy
interaktív kiállítás tekinthető meg törökszentmiklósi helyszínnel középiskolás csoportok,
szakmai érdeklődők részére.

1.1.3.1. Közoktatási, nevelési feladatok ellátása:

A kilenc település együtt gondoskodott a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról,
melyek az alábbiak voltak:
- logopédiai ellátás
- nevelési tanácsadás
- gyógytestnevelés
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
Fenti feladatok ellátására a Társulás megállapodást kötött a Hunyadi Mátyás Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.
A 2008. első félévi feladat ellátás terv és tényleges normatíva szerinti tényszámai az alábbiak
szerint alakultak:

Feladat megnevezése 2008. évi terv 2008. első féléves tény
Logopédiai létszám ( fő) 331 289
Nevelési tanácsadás ( fő) 234 61
Gyógytestnevelés (fő) 334 265
Továbbtanulási tanácsadás
(fő)

420

A Társulási Tanács elfogadta a kistérség közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervét. Az elfogadott dokumentum településenkénti
helyzetfelmérést és intézkedési javaslatot tartalmaz. A közoktatással kapcsolatos koncepció
elfogadását, meglétét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 85.§-a írja elő.

1.1.3.2. Közoktatási mikro- társulás:

Fegyvernek székhellyel 2007. szeptember 1-től létrejött a Csorba- Mikro Térségi Társulás,
amelyben három település vett részt, Fegyvernek, Kuncsorba és Örményes.
A Többcélú Társulás a bejáró gyermekek, az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó,
valamint a kistelepülési tagintézményi kiegészítő támogatásokat vette igénybe a Költségvetési
Törvény 8. számú melléklete alapján, melyet tovább adott a székhely település
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önkormányzatának. A társulás létrehozása és működtetése 2008. évben tervezett szinten
20.558 eFt többletforrást eredményezett a három település számára. Az első félévben ebből
9.168 eFt került átutalásra.

1.1.3.3. Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont:

A Társulás 2008. május 1-től átvette az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont
működtetését Tiszapüspöki önkormányzatától.
Az Oktatóközpont továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kistérség oktatási, nevelési
intézményeibe járó gyerekek minél nagyobb számban ismerjék meg a lakókörnyezetük
természeti értékeit, hagyományait, kapjanak megfelelő ismereteket a környezettudatos
életmódról.

Oktatóközpontban fő tevékenységként az alábbi feladatokat végzi:
- óvodás és általános iskolás gyerekek környezeti nevelése elméleti és gyakorlati

szinten,
- a környék, a kistérség jellemző növény és állatvilágának megismertetése,
- a tájhoz kapcsolódó hagyományos mesterségek, szokások bemutatása,
- a hagyományos vidéki élet megismertetése.
A fő tevékenység végzésével ki nem használt kapacitásokat az alábbi célokra használhatja:
- szállásadás,
- turisztikai, idegenforgalmi célú programok szervezése.

1.1.4. Szociális ellátás:

A szociális feladatok ellátásában a társulás nyolc települése működött együtt 2007. évben.
2007. július 1-től megalakult a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, ( továbbiakban:
KSZSZK) mint a társulás felügyelete alá tartozó, önálló intézmény.
Székelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.
Igazgató: Futóné Őz Judit.
A KSZSZK intézményben öt település vett részt: Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő,
Tiszapüspöki, Tiszabő.
Az egyes települések intézményei tagintézmények lettek, vezetői a tagintézmény vezetők,
akik az igazgató irányításával látják el a szakmai feladatokat.
A egyes településeken az alábbi szociális feladatok ellátása történt 2007. évben:
- Átlagos ápolást nyújtó bentlakásos ellátás: Törökszentmiklóson és Kengyelen
- Szociális étkeztetés: mind az öt településen
- Házi segítségnyújtás: mind az öt településen
- Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Hajléktalanok nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Nappali ellátás Idősek Klubja: mind az öt településen
- Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás: mind az öt településen.

A társulás a Költségvetési Törvény 3. számú melléletében meghatározott alapnormatívát és a
8. számú mellélet szerinti kiegészítő normatívát vette igénybe és intézményfinanszírozásként
adta át a KSZSZK intézménynek.
Az intézménynek a térítési díjakból saját bevétele is volt. A működéshez szükséges
kiadásokat az intézményfinanszírozás és a saját bevételek nem fedezték 100%-ban, ezért az
érintett települések önkormányzatai, a költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges



5

kiegészítő összeget költségarányosan, támogatásként átutalták a KSZSZK költségvetési
számlájára.
A társulásban való működés éves szinten 203.553 eFt plusz forrást jelent az öt település
számára.

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Mikro-Térségi Társulást hozott létre 2007. július 1-től a
szociális feladatok ellátására, amelyre a Többcélú Társulás a Költségvetési Törvény 8. számú
mellékletében meghatározott intézményfenntartó társulásoknak járó normatívát igényelte. Ez
éves szinten 16.528 eFt többletforrást eredményez a három település számára. Az első
félévben ebből 7.237 eFt került átutalásra.

A Társulási Tanács az első félévben fogadta el a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdése alapján szükséges.

1.1.5. Idegenforgalom, turisztika, sport:

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás munkaszervezetében egy fő,
főállású idegenforgalmi menedzser végezte 2008. első félévében.
Ehhez a területhez kapcsolódóan az alábbi fontosabb feladatok kapcsolódtak.

- 2008. évben is megrendezésre került az országos Utazás kiállítás, melyen a térségi
részvételt 250 eFt-tal támogatta a Tanács.

- A Társulást alkotó települések egy kilenc megyét érintő turisztikai magazinban
szerepeltek, melyre a Tanács 750 eFt-ot fordított.

- A nyár folyamán Fegyverneken került megrendezésre egy sport tábor, melynek
pályázati előkészítésében és a lebonyolításban szintén feladatot vállalt a Kistérségi
iroda.

- Pályázatot nyújtottunk be kistérségi szabadidő sport rendezvények szervezésére,
melynek keretén belül kistérségi kézilabda, futball és általános iskolás csapatoknak
szervezett sorverseny kerül lebonyolításra. A rendezvény lebonyolításához nyert 900
eFt támogatáshoz 300 eFt saját erőt biztosít a társulás.

- Törökszentmiklóson került megrendezésre az Összmagyar Nemzeti Diák labdarúgó
bajnokság egyik fordulója, melyet a Társulás anyagilag is támogatott. Ezen felül a
résztvevő gyerekeknek programot biztosított az Ördögszekér Környezetvédelmi
Oktatóközpontban.

A Társulási Tanács 2008. első félévben 5 ülést tartott, melyből egy rendkívüli ülés volt,
melyet pályázati döntések miatt volt szükséges összehívni.
Az üléseken 39 határozat született, melyből mintegy 15 szól pályázatokkal kapcsolatos
döntésekről.
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2. A Társulás 2008. első félévi bevételei és kiadásainak alakulása.

A Társulásnak EU-ból származó bevétele nem volt 2008. első félévében.
A bevételek alakulását és teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok ezer forintban

Megnevezés er.ei. mód.eir. telj.
telj.%-ban

3./2.

1. 2. 3. 4.
BEVÉTEL 416 223 444 554 222 227 49,99
- Működési bevétel 66 171 71 621 34 321 47,92
= tagdíjak 3 168 3 168 56 1,77
= egyéb bevételek 54 041 54 041 31 314 57,94
= intézm.ell.díjak 8 962 14 382 2 951 20,52
- Önkorm.ktgvetési tám. 272 328 276 201 156 314 56,59
= Többcélú kist.t.tám.
= Közokt.fel.tám.
= Normatív tám. 143 798 76 356 53,10
= Szoc.fel.kieg.tám. 74 506 73 836 39 191 53,08
= Közp.előir. 6 457 4 540 70,31
= Egyéb központ.támog 0 0 8 556
-Támog.értékű bev. 63 802 61 738 27 642 44,77
= Működési célú 63 382 61 318 27 642 45,08
= Felhalmozási célú 420 420 0 0,00
- Végl.pe.ÁHT-n kívről 0 0 0
= Működési célú 0 0 0
= Felhalmozási célú 0 0
- Pénzforg.nélküli bev. 13 922 34 994 3 950 11,29
= Pénzmaradvány 13 922 34 994 3 950 11,29

- Intézményfinanszírozás
KIADÁS ÖSSZESEN: 416 223 444 524 207 801 46,75
- Személyi juttatás 168 764 172 711 87 529 50,68
= Bér 124 378 127 445 78 008 61,21
= Egyéb 44 386 45 266 9 521 21,03
- Járulékok 52 709 53 715 27 957 52,05
- Dologi kiadások 120 955 132 452 63 312 47,80
= Étkezés 70 206 70 206 24 314 34,63
= Egyéb dologi kiadás 50 749 62 246 38 998 62,65
- Támogatás értékű
kiad. 48 565 61 653 28 134 45,63
= Műk.célú 48 565 61 653 28 134 45,63
-
Pénzeszk.átad.nonpr.sz.
= Működési célú
- Felhalmozási kiadások 760 760 869 114,34
= Felujitás 0 0 0
= Beruházás 760 760 869
- Tartalék 24 470 23 233 0 0,00
= pénzmaradvány 13 922 12 198 0 0,00
= Ördögszekér Okt.kp.

- Intézmény finansz.
Létszám 100 102 96,92 95,02
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3. A hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változása:

A Társulásnak 2008. első félévében nem volt hitelállománya.

4. A vagyon alakulása: Ezer forintban

Eszközök összesen 30 195
Immateriális javak 694
Tárgyi eszközök 758
Befektetett pénzügyi eszközök 100
Befektetett eszközök összesen 1 552
Követelések 64
Pénzeszközök 12 907
Aktív pénzügyi elszám. összesen 15 672
Forgóeszközök összesen 28 643

Források összesen 30 195
Saját tőke 1 071
Tartalékok 26 869
Rövid lejáratú kötelezettségek 545
Passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 710
Kötelezettségek összesen 2 255

A saját tőke összege az értékcsökkenések elszámolása miatt csökkent, a tartalék összege
viszont jelentősen emelte a forrás állomány értékét.

2008. október 20

Angyal Csaba
Kist.Irodavezető
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Tájékoztató a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. első
félévben végzett tevékenységéről

1.1. A Társulás által ellátott feladatok általános értékelése:

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény
alapján 2006. október 30-án megalakult a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás, amely 2007. január 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási
megállapodásokban 2008. évben a következő feladatok ellátását vállalta:
- területfejlesztés
- egészségügyi feladat
- idegenforgalom fejlesztése
- szociális ellátás
- közoktatási, nevelési feladatok ellátása.
A Társulásban az alábbi települések vettek részt:
- Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba,
Tiszabő.
2008. január 1-től Szajol település nem tagja a Társulásnak.

1.1.1. Területfejlesztés:

A területfejlesztés mind a nyolc település részvételével működött a beszámolási évben.
A területfejlesztési feladatokat érintően a következő fontosabb tevékenységek 2008. első
félévet érintően:
- Az év elején vállalkozói fórum keretében tájékoztatót szerveztünk aktuális pályázati
lehetőségekről. A fórumon Sziráki András a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tartott tájékoztatót a megyében folyó nagyobb, munkahelyteremtő beruházásokról, jövőbeni
tervekről. A megyei gazdasági mutatókról halhattunk összegzést 2007. évi tényeket, illetve a
2008. évi várakozásokat illetően.
- Részt vettünk a megyei kiemelt projektek összeállításában
- Részt vettünk az Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének előkészítésében.
- A MÁV és a Volán menetrendi egyeztetés során felvetettük a településeket leginkább érintő
problémákat.
- A Megyei Terület Fejlesztési Tanács felkérése alapján a 2008-2009. évi akciótervek
készítése és folyamatos aktualizálása, pontosítása történ.
A dokumentumokban a nyolc település 2008-2009-ben megvalósítani vagy megkezdeni
kívánt projektjei szerepelnek.
- A Társulás támogató nyilatkozatot adott Szolnok város TIOP-AGÓRA pályázat
benyújtásához, mely pályázat révén a beszerzésre kerülő rendezvények megtartásához
szükséges berendezéseket, eszközöket a megyei települések is térítésmentesen vehetik
igénybe.
- A térség munkanélküliségi gondjainak enyhítésére az előző évek gyakorlatától eltérően
ebben az évben a települési önkormányzatok nyújtották be a foglalkoztatási pályázataikat.
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz 2007. évben benyújtott pályázat
eredményeként 2008. első félévében megkezdődött a vállalt feladatok teljesítése. Ebből az
első félév eredményeként több településre került ki úgynevezett „pléh-rendőr”, melyek
kihelyezése a közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálja. Szervezés alatt van egy interaktív
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drogkiállítás, mely kb. egy hónapig lesz megtekinthető, a megyében egyedül
Törökszentmiklóson.

1.1.2. Egészségügyi feladat:

A Társulási Tanács tárgyalta a kistérségi ügyeleti rendszer megvalósításának lehetőségét,
azonban a települési önkormányzatok többsége a jelenlegi információk ismeretében nem
kívánja felmondani a működő rendszereket.
A törökszentmiklósi EGYMI felújítására, térségi járó beteg központ funkciójának
kialakítására, többlet kapacitások befogadására nyújtott be pályázatot a városi önkormányzat,
melyet a Társulási Tanács is támogatott. A felújítási, átalakítási munkák során kialakításra
kerül egy központi ügyeleti feltételeket kielégítő részleg is.
A Társulási Tanács 300 eFt-tal támogatta a Kistérségi Drogprevenciós rendezvény
megszervezését, melynek folytatásaként az IRM bűnmegelőzési pályázat keretében egy
interaktív kiállítás tekinthető meg törökszentmiklósi helyszínnel középiskolás csoportok,
szakmai érdeklődők részére.

1.1.3.1. Közoktatási, nevelési feladatok ellátása:

A nyolc település együtt gondoskodott a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról,
melyek az alábbiak voltak:
- logopédiai ellátás
- nevelési tanácsadás
- gyógytestnevelés
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
Fenti feladatok ellátására a Társulás megállapodást kötött a Hunyadi Mátyás Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.
A 2008. első félévi feladat ellátás terv és tényleges normatíva szerinti tényszámai az alábbiak
szerint alakultak:

Feladat megnevezése 2008. évi terv 2008. első féléves tény
Logopédiai létszám ( fő) 331 289
Nevelési tanácsadás ( fő) 234 61
Gyógytestnevelés (fő) 334 265
Továbbtanulási tanácsadás
(fő)

420

Az első féléves feladat teljesítésére a Társulás 11.493.141 Ft-ot utalt át a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolának előleg címén azzal a kikötéssel, hogy az ellátott gyermeklétszámhoz
hozzárendeli a feladatellátásával kapcsolatosan felmerült költségeket annak érdekében, hogy a
szolgáltatást igénybevevő települések tisztább képet kapjanak a kiegészítő hozzájárulás
mértékéről.

A Társulási Tanács elfogadta a kistérség közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat
működtetési és fejlesztési tervét. Az elfogadott dokumentum településenkénti
helyzetfelmérést és intézkedési javaslatot tartalmaz. A közoktatással kapcsolatos koncepció
elfogadását, meglétét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény 85.§-a írja elő.
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1.1.3.2. Közoktatási mikro- társulás:

Fegyvernek székhellyel 2007. szeptember 1-től létrejött a Csorba- Mikro Térségi Társulás,
amelyben három település vett részt, Fegyvernek, Kuncsorba és Örményes.
A Többcélú Társulás a bejáró gyermekek, az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó,
valamint a kistelepülési tagintézményi kiegészítő támogatásokat vette igénybe a Költségvetési
Törvény 8. számú melléklete alapján, melyet tovább adott a székhely település
önkormányzatának. A társulás létrehozása és működtetése 2008. évben tervezett szinten
20.558 eFt többletforrást eredményezett a három település számára. Az első félévben ebből
9.168 eFt került átutalásra.

1.1.3.3. Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont:

A Társulás 2008. május 1-től átvette az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont
működtetését Tiszapüspöki önkormányzatától.
Az Oktatóközpont továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kistérség oktatási, nevelési
intézményeibe járó gyerekek minél nagyobb számban ismerjék meg a lakókörnyezetük
természeti értékeit, hagyományait, kapjanak megfelelő ismereteket a környezettudatos
életmódról.

Oktatóközpontban fő tevékenységként az alábbi feladatokat végzi:
- óvodás és általános iskolás gyerekek környezeti nevelése elméleti és gyakorlati

szinten,
- a környék, a kistérség jellemző növény és állatvilágának megismertetése,
- a tájhoz kapcsolódó hagyományos mesterségek, szokások bemutatása,
- a hagyományos vidéki élet megismertetése.
A fő tevékenység végzésével ki nem használt kapacitásokat az alábbi célokra használhatja:
- szállásadás,
- turisztikai, idegenforgalmi célú programok szervezése.

1.1.4. Szociális ellátás:

A szociális feladatok ellátásában a társulás nyolc települése működött együtt 2007. évben.
2007. július 1-től megalakult a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, ( továbbiakban:
KSZSZK) mint a társulás felügyelete alá tartozó, önálló intézmény.
Székelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.
Igazgató: Futóné Őz Judit.
A KSZSZK intézményben öt település vett részt: Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő,
Tiszapüspöki, Tiszabő.
Az egyes települések intézményei tagintézmények lettek, vezetői a tagintézmény vezetők,
akik az igazgató irányításával látják el a szakmai feladatokat.
A egyes településeken az alábbi szociális feladatok ellátása történt 2007. évben:
- Átlagos ápolást nyújtó bentlakásos ellátás: Törökszentmiklóson és Kengyelen
- Szociális étkeztetés: mind az öt településen
- Házi segítségnyújtás: mind az öt településen
- Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Hajléktalanok nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Nappali ellátás Idősek Klubja: mind az öt településen
- Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás: mind az öt településen.
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A társulás a Költségvetési Törvény 3. számú melléletében meghatározott alapnormatívát és a
8. számú mellélet szerinti kiegészítő normatívát vette igénybe és intézményfinanszírozásként
adta át a KSZSZK intézménynek.
Az intézménynek a térítési díjakból saját bevétele is volt. A működéshez szükséges
kiadásokat az intézményfinanszírozás és a saját bevételek nem fedezték 100%-ban, ezért az
érintett települések önkormányzatai, a költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges
kiegészítő összeget költségarányosan, támogatásként átutalták a KSZSZK költségvetési
számlájára.
A társulásban való működés éves szinten 203.553 eFt plusz forrást jelent az öt település
számára.

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Mikro-Térségi Társulást hozott létre 2007. július 1-től a
szociális feladatok ellátására, amelyre a Többcélú Társulás a Költségvetési Törvény 8. számú
mellékletében meghatározott intézményfenntartó társulásoknak járó normatívát igényelte. Ez
éves szinten 16.528 eFt többletforrást eredményez a három település számára. Az első
félévben ebből 7.237 eFt került átutalásra.

A Társulási Tanács az első félévben fogadta el a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdése alapján szükséges.

1.1.5. Idegenforgalom, turisztika, sport:

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás munkaszervezetében egy fő,
főállású idegenforgalmi menedzser végezte 2008. első félévében.
Ehhez a területhez kapcsolódóan az alábbi fontosabb feladatok kapcsolódtak.

- 2008. évben is megrendezésre került az országos Utazás kiállítás, melyen a térségi
részvételt 250 eFt-tal támogatta a Tanács.

- A Társulást alkotó települések egy kilenc megyét érintő turisztikai magazinban
szerepeltek, melyre a Tanács 750 eFt-ot fordított.

- A nyár folyamán Fegyverneken került megrendezésre egy sport tábor, melynek
pályázati előkészítésében és a lebonyolításban szintén feladatot vállalt a Kistérségi
iroda.

- Pályázatot nyújtottunk be kistérségi szabadidő sport rendezvények szervezésére,
melynek keretén belül kistérségi kézilabda, futball és általános iskolás csapatoknak
szervezett sorverseny kerül lebonyolításra. A rendezvény lebonyolításához nyert 900
eFt támogatáshoz 300 eFt saját erőt biztosít a társulás.

- Törökszentmiklóson került megrendezésre az Összmagyar Nemzeti Diák labdarúgó
bajnokság egyik fordulója, melyet a Társulás anyagilag is támogatott. Ezen felül a
résztvevő gyerekeknek programot biztosított az Ördögszekér Környezetvédelmi
Oktatóközpontban.

A Társulási Tanács 2008. első félévben 5 ülést tartott, melyből egy rendkívüli ülés volt,
melyet pályázati döntések miatt volt szükséges összehívni.
Az üléseken 39 határozat született, melyből mintegy 15 szól pályázatokkal kapcsolatos
döntésekről.
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2. A Társulás 2008. első félévi bevételei és kiadásainak alakulása.

A Társulásnak EU-ból származó bevétele nem volt 2008. első félévében.
A bevételek alakulását és teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének első félévi teljesítése

49/2008.(IX.29.) sz. Többcélú Társulás hat. 1.sz.melléklete Adatok 1000 Ft-ban

I.
Kist.Iroda

Össz.

I.
Kist.Iroda

Össz.

I.
Kist.Iroda

Össz.

I.
Kist.Iroda

Össz.

II.
KSZSZK
ÖSSZ.

II.
KSZSZK
ÖSSZ.

II.
KSZSZK
ÖSSZ.

II.
KSZSZK
ÖSSZ.

TÁRSULÁS
ÖSSZESEN
HAZATLAN

TÁRSULÁS
ÖSSZESEN
HAZATLAN

TÁRSULÁS
ÖSSZESEN
HAZATLAN

TÁRSULÁS
ÖSSZESEN
HAZATLAN

Megnevezés er.ei. mód.eir. telj. telj.%-ban er.ei. mód.eir. telj.
telj.%-
ban er.ei. mód.eir. telj.

telj.%-ban
3./2.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
BEVÉTEL 294 686 305 292 160 281 52,50 325 090 346 543 168 599 48,65 416 223 444 554 222 227 49,99

- Működési bevétel 4 268 9 688 1 058 10,92 61 903 61 933 33 263 53,71 66 171 71 621 34 321 47,92

= tagdíjak 3 168 3 168 56 1,77 3 168 3 168 56 1,77

= egyéb bevételek 0 0 0 54 041 54 041 31 314 57,94 54 041 54 041 31 314 57,94

= intézm.ell.díjak 1 100 6 520 1 002 15,37 7 862 7 862 1 949 24,79 8 962 14 382 2 951 20,52

- Önkorm.ktgvetési tám. 272 328 276 201 156 314 56,59 272 328 276 201 156 314 56,59

= Többcélú kist.t.tám. 20 000 20 000 10 620 53,10

= Közokt.fel.tám. 31 837 32 110 17 051 53,10

= Normatív tám. 139 528 143 798 76 356 53,10 143 798 76 356 53,10

= Szoc.fel.kieg.tám. 74 506 73 836 39 191 53,08 74 506 73 836 39 191 53,08

= Közp.előir. 6 457 6 457 4 540 70,31 6 457 4 540 70,31

= Egyéb központ.támog 8 556 0 0 8 556

-Támog.értékű bev. 4 168 5 727 2 909 50,79 59 634 56 011 24 733 44,16 63 802 61 738 27 642 44,77

= Működési célú 4 168 5 727 2 909 50,79 59 214 55 591 24 733 44,49 63 382 61 318 27 642 45,08

= Felhalmozási célú 0 0 420 420 420 420 0 0,00

- Végl.pe.ÁHT-n kívről 0 0 0 0 0

= Működési célú 0 0 0 0 0

= Felhalmozási célú 0 0 0 0

- Pénzforg.nélküli bev. 13 922 13 676 21 318 3 950 18,53 13 922 34 994 3 950 11,29

= Pénzmaradvány 13 922 13 676 21 318 3 950 18,53 13 922 34 994 3 950 11,29

- Intézményfinanszírozás 0 0 203 553 207 281 106 653 51,45

KIADÁS ÖSSZESEN: 294 686 305 292 146 117 47,86 325 090 346 543 168 373 48,59 416 223 444 524 207 801 46,75

- Személyi juttatás 9 121 11 167 4 089 36,62 159 643 161 544 83 440 51,65 168 764 172 711 87 529 50,68

= Bér 8 545 10 447 3 746 35,86 115 833 116 998 74 262 63,47 124 378 127 445 78 008 61,21

= Egyéb 576 720 343 47,64 43 810 44 546 9 178 20,60 44 386 45 266 9 521 21,03

- Járulékok 2 828 3 461 1 278 36,93 49 881 50 254 26 679 53,09 52 709 53 715 27 957 52,05

- Dologi kiadások 5 809 14 538 5 623 38,68 115 146 117 914 57 689 48,92 120 955 132 452 63 312 47,80

= Étkezés 0 0 0 70 206 70 206 24 314 34,63 70 206 70 206 24 314 34,63

= Egyéb dologi kiadás 5 809 14 538 5 623 38,68 44 940 47 708 33 375 69,96 50 749 62 246 38 998 62,65

- Támogatás értékű kiad. 48 565 49 593 28 134 56,73 12 060 48 565 61 653 28 134 45,63

= Műk.célú 48 565 49 593 28 134 56,73 12 060 48 565 61 653 28 134 45,63

- Pénzeszk.átad.nonpr.sz. 30 36 120,00

= Működési célú 30 36 120,00

- Felhalmozási kiadások 340 340 340 100,00 420 420 529 125,95 760 760 869 114,34

= Felujitás 0 0 0 0 0 0

= Beruházás 340 340 340 100,00 420 420 529 125,95 760 760 869

- Tartalék 24 470 18 912 0 0,00 4 321 24 470 23 233 0 0,00

= pénzmaradvány 13 922 9 609 0 0,00 2 589 13 922 12 198 0 0,00

= Ördögszekér Okt.kp. 0 449 0 0,00

- Intézmény finansz. 203 553 207 281 106 653 51,45

Létszám 4 5 2,92 58,40 96 97 94 96,91 100 102 96,92 95,02
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3. A hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változása:

A Társulásnak 2008. első félévében nem volt hitelállománya.

4. Tartalék, Pénzmaradvány: A társulás takarékos gazdálkodását mutatja a mintegy 18
millió forintos tartalék. Ez az összeg a társulás által közösen működtetett Ördögszekér
Környezetvédelmi Oktatóközpont fejlesztésére, egyéb társulás által vállalt fejlesztések
előkészítésére, működési forrás hiányának visszapótlására fordítható adott esetben.

5. A vagyon alakulása: Ezer forintban

Eszközök összesen 30 195
Immateriális javak 694
Tárgyi eszközök 758
Befektetett pénzügyi eszközök 100
Befektetett eszközök összesen 1 552
Követelések 64
Pénzeszközök 12 907
Aktív pénzügyi elszám. összesen 15 672
Forgóeszközök összesen 28 643

Források összesen 30 195
Saját tőke 1 071
Tartalékok 26 869
Rövid lejáratú kötelezettségek 545
Passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 710
Kötelezettségek összesen 2 255

A saját tőke összege az értékcsökkenések elszámolása miatt csökkent, a tartalék összege
viszont jelentősen emelte a forrás állomány értékét.

2008. október 20

Angyal Csaba
Kist.Irodavezető



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a
Képviselőtestület 2009. évi munkatervéről.

Tisztelt Képviselőtestület!

2009. évi munkatervünkben figyelembe vettük az önkormányzati és egyéb törvényekben
előírt, önkormányzat által kötelezően megtárgyalandó feladatokat, a Szervezeti és Működési
Szabályzatban előírtakat és a kialakult szokásokat.
A korábbiakhoz hasonlóan a munkatervben meghatároztuk az önkormányzat által támogatott
ünnepeket, közösségi rendezvényeket, valamint a konkrét napirendeket.
A közmeghallgatásokon a település lakóinak többségét érintő témákról kívánunk tájékoztatást
adni. Téma: a kistérségi társulások tapasztalatai, az önkormányzati költségvetés és
gazdálkodás, valamint az önkormányzat programjának teljesítése.
Az üléseket a kialakult szokásnak megfelelően a hónap utolsó csütörtöki napjára tervezzük.
Mindezeken felül a testületi ülésekre időközben beérkező lakossági megkeresések, döntést
igénylő kérdések is a testület elé kerülnek.

Fentiekre figyelemmel a 2009. évi munkatervet a melléklet szerint javasoljuk jóváhagyni.

……/2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.évi munkaterve elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2009. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül

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

Fegyvernek, 2008. november 3.

Huber Ferenc
polgármester
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FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2009. évi MUNKATERVE

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK

 Január 22. Magyar Kultúra Napja:
az ünnepség megrendezésének időpontja: január 23.

 Március 15. Nemzeti Ünnep
megemlékezés időpontja: március 15.

 Augusztus 20. Állami Ünnep
megemlékezés időpontja: augusztus 19.

 Október 23. Nemzeti Ünnep
ünnepség megrendezésének időpontja: október 22.

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
 Május 1.

ünnepség megrendezésének időpontja: május 1.
 Diák Gulyásfesztivál

megrendezésének időpontja: május 16.
 „Virágzó Tisza Napja”

megrendezésének időpontja: június 26-27-28.

III. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS

 Március 5. Szapárfalu Klubkönyvtár
 Március 12. Móra Ferenc Általános Iskola
 Március 19.Művelődési Ház

Kezdési időpont: 18 óra
Téma: Tájékoztató:

- a kistérségi társulások tapasztalatairól
- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
- az önkormányzat programjának teljesítéséről

IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE
15 órai kezdettel

JANUÁR 29.

1.) 2009. évi költségvetés előzetes tárgyalása
2.) A tervkoncepció módosítása.

Előadó: Huber Ferenc polgármester
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FEBRUÁR 26.

1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének jóváhagyása. (Az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.

2.) A 2008. évi költségvetés módosítása

Előadó: Huber Ferenc polgármester

MÁRCIUS 26.

1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről, közmeghallgatás keretében
2.) Tájékoztató a 2008. évi ellenőrzésekről

Előadó: rendőrkapitányság vezetője az 1. napirendnél
Huber Ferenc polgármester a 2. napirendnél

ÁPRILIS 30.

1.) Az önkormányzat 2008. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 82. §.).
2.) Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása

(Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.r. 66. §. (2) bek.)
3.) A 2009. évi költségvetés módosítása
4.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. (közmeghallgatás

keretében)

Előadó: Huber Ferenc polgármester az 1-3. napirendnél
4. napirendnél:Angyal Csaba irodavezető

MÁJUS 28.

1.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a
szakmai munkájáról
(Szoc. igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1) bek. d.)

2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
(Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bek.

3.) A 2009. évi költségvetés módosítása

Előadó: Barta Józsefné igazgató 1. napirendnél
Buzás Istvánné jegyző 2. napirendnél
Huber Ferenc polgármester 3. napirendnél

JÚNIUS 25.
1.) Művelődési Ház beszámolója a szakmai munkáról
2.) Fegyvernek Önkormányzat Sportkoncepciójának végrehajtása (helyi sportról szóló rendelet

alapján)

előadó: Tűhegyi Julianna igazgató az 1. napirendnél
Huber Ferenc polgármester a 2. napirendnél
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AUGUSZTUS 27.

1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(Áht. 79. §. (1) bek. )
Előadó: Huber Ferenc polgármester

SZEPTEMBER 24.

1.) 2009. évi költségvetés módosítása
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Huber Ferenc polgármester
_____________________________________________________________________

OKTÓBER 22.

Ünnepi ülés

NOVEMBER 26.

1.) A 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
(Áht. 79. §. (1) bek.)

2.) A 2010. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyása (Áht. 70. §.)
3.) 2010. évi nyersanyagnorma megállapítása
4.) Köztisztviselők teljesítmény-követelmény alapját meghatározó 2010. évi célok
5.) A képviselőtestület 2010. évi munkatervének jóváhagyása.
6.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója

Előadó: 1-5. napirendnél: polgármester
6. napirendnél: Angyal Csaba irodavezető

DECEMBER 17.

1.) 2009. évi költségvetés módosítása

Előadó: polgármester



Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a köztisztviselői
teljesítmény követelmény alapját képező 2009. évi célok meghatározásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 34. §. (3) bek. szerint a
helyi önkormányzat esetében a teljesítmény követelmények alapját képező célokról a képviselőtestület
dönt, melyet tárgyév végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója értékel. Az értékelés megtörtént,
összességében a kitűzött célok végrehajtásra kerültek.

A köztisztviselők teljesítmény követelmény alapját meghatározó éves célokról a képviselőtestület a
törvényi rendelkezés óta hiánytalanul rendelkezett.

A képviselőtestület által 2009. évre meghatározott céloknál továbbra is javaslom, hogy azokat
kiemelten az önkormányzati törvényben (ágazati törvényekben) meghatározott feladataihoz kapcsolja,
hiszen ezek a feladatok munkaköri kötelezettségként megjelennek. Így a képviselőtestület által
meghatározásra kerülő célokat a testület működésével, valamint a körjegyzőségi ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokban foglalja össze.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……./2008.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2009. évi célok meghatározásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alapján a Fegyvernek-Örményes
Körjegyzőség köztisztviselőinek teljesítmény-követelmény alapját képező 2009.
évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Képviselőtestület és bizottságok törvényes működéséhez szükséges feltételek
biztosítása.

2. Az árvíz, belvíz és egyéb katasztrófa helyzetekkel kapcsolatos feladatok
ellátása.

3. 2009. évi szavazások törvényes végrehajtása.
4. Önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
5. Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésben való

részvétel önkormányzati támogatással.
6. Kistérségi- és társulási feladatok segítése.
7. Kintlévőségek csökkentése.

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

Fegyvernek, 2008. november 18.

Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére az orvosi ügyeleti
ellátásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismert a Képviselőtestület előtt, Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba önkormányzatai között
létrejött megállapodás alapján működik a három település orvosi ügyelete, Fegyvernek központtal.
Az ügyelethez önkormányzatunk 2006-ban kötelezettséget vállalt egy Suzuki gépkocsi fenntartására
is. Ezzel együtt éves szinten kb 10 millió Ft-tal járulunk hozzá az ügyelet működtetéséhez, ami az
önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetében egyre nehezebben tartható.

November elején a Törökszentmiklósi Sol Oriens Bt. ügyvezetője, Dr.Szalóki Árpád a mellékelt
ajánlatot tette a központi ügyelet ellátására Törökszentmiklós központtal (jelenleg az önkormányzat
ún. összevont ügyeleti ellátást biztosít, melyért kisebb összeget kap, mintha központi ügyelet lenne).
Dr.Szalóki Árpád már korábban is tett hasonló ajánlatot az ügyelet működtetésére, de akkor a három
település által biztosított önkormányzati kiegészítésnél nagyobb összeget kért az ügyelet
fenntartásához, ezért nem is terjesztettük a testület elé.

A jelenlegi ajánlatában önkormányzati hozzájárulást nem kér. A mostani kedvezőbb ajánlat oka, hogy
Kengyel település jelezte kilépését a törökszentmiklósi ügyeleti rendszerből, ami 4000 fős lakossági
létszám csökkenést, ugyanakkor Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba csatlakozása 9000 fő létszám
emelkedést jelentene. Magasabb finanszírozási összeggel az ügyelet fenntartása kiegészítés nélkül is
biztosítható lenne.

A törökszentmiklósi ügyeleti rendszer jelenleg úgy működik, hogy az orvosok du. 15 órától 19 óráig
térítés nélkül ügyelnek, 19-órától másnap reggel 7 óráig a Bt biztosítja az ügyeleti ellátást az EGYMI
épületében. Erre rendelkezésre áll egy orvos, egy asszisztens és egy mentő. A mentőben megfelelően -
életmentő berendezések használatára is - képzett szakemberek is rendelkezésre állnak.

Dr.Szalóki Árpád ügyvezető fenti elképzelését a fegyverneki háziorvosokkal is megismertette, akik az
előterjesztéshez csatolt véleményt adták, mely szerint nem szeretnének csatlakozni a törökszentmiklósi
ügyelethez.

Figyelemmel az ügyelet jelentős költségkihatására, az ellátás feltételeinek jelentős javulására (mentő),
javaslom, hogy az ügyeleti rendszeren változtassunk, kössünk szerződést a Bt-vel.
A szerződésben ajánlottal szemben du. 15 és 19 óra között vállaljuk fel az ellátást, tartsuk fenn
továbbra is a du. rendelést a jelenlegi rendszer szerint. Ezt az időt az orvosok részére fizessük ki
napi 4 órával, biztosítsunk asszisztenst is. Az orvos részére 2.000 Ft/óra vállalkozói díjat, az
asszisztens részére 700 Ft+járulék óradíjat biztosítsunk.
Ez 260 nappal számolva, a költségkihatása 3.200 eFt kiadást jelentene. Megfontolandó, hogy ehhez
szükséges-e gépkocsit biztosítanunk.

A Sol Oriens Bt-nek még tárgyalni kell azokkal az önkormányzatokkal, akikkel eddig szerződésben
állt, tehát a szerződést így nem lehet még aláírni.

Fentiek alapján kérem a képviselőtestület felhatalmazását, hogy a Sol Oriens Bt ügyvezetőjével és a
helyi háziorvosokkal tárgyalhassak az ügyeleti rendszer módosításáról.



……………../2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

Orvosi ügyeleti rendszerről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklósi Sol Oriens Betéti
Társaság orvosi ügyeletre tett ajánlatáról készült előterjesztést tudomásul veszi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatról a Betéti Társaság ügyvezetőjével és
a helyi háziorvosokkal tárgyaljon.

Erről értesül:

1.) Dr. Szalóki Árpád Sol Orient Bt ügyvezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Stefán András Orvosi Rendelő mb. vezetője
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. november 19.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTER
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére
a Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás

közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve elfogadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv a
közoktatási intézmények esetében mind a foglalkoztatottak, mind a gyermekek, tanulók
tekintetében megjelöli a teendőket, melyek a helyi önkormányzatoknál és az oktatási- nevelési
intézményeknél kerülnek megoldásra.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/A.§. (5) bekezdése az intézmények számára
előírja az esélyegyenlőségi terv készítését. Megléte feltétele különböző pályázatokon való
részvételnek is.
A terv elkészültét komoly helyzetelemzés előzte meg, melynek kapcsán határozottan
körvonalazódtak azok a területek amelyek javításra, megvalósításra várnak. A terv
elkészítését szakértő végezte.
Kérem, a mellékelt közoktatási esélyegyenlőségi terv megvitatását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

………../2008. (XI.27.) sz. határozati javaslat

A Fegyvernek- Örményes- Kuncsorba iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az intézkedési tervben
foglaltakkal és azt a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Ambrus Dénes iskolaigazgató
5.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
6.) Barta Józsefné intézményvezető

Fegyvernek, 2008. február 13.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária
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I. A helyzetelemzés megállapításai

1. A társulás egyes településein egyenetlenségek tapasztalhatók az egyes közszolgáltatások
elérhetősége között. Ezt a problémát szükséges megoldani, a társulás erőforrásait felhasznál-
va.

2. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számának pontos megállapítása fontos feladat,
hiszen ennek ismeretében lehet releváns pedagógiai programokat kidolgozni és az eredmé-
nyességet mérni. A nyilatkoztatás gyakorlata az egyes településeken eltérő képet mutat, a
pontos nyilatkoztatástól a nyilatkozatok majdnem teljes hiányáig terjed. Az erre vonatkozó
gyakorlatot ki kell dolgozni és az iskolai nyilvántartást folyamatosan frissíteni kell.

3. Az egyes településeken működő intézmények között szintén eltérés tapasztalható a kompe-
tencia eredményekben, továbbtanulási mutatókban, iskolán kívüli foglalkozásokban. A társu-
lási forma egyik fő célja a tártelepüléseken javuló szolgáltatások megteremtése. Ez a folyamat
jelenleg nem tapasztalható.

4. A kuncsorbai tagintézményben nagyon alacsony tanulói létszám van. Miután a felső tagozatos
tanulók Örményesen folytatják tanulmányaikat, érdemes átgondolni a tagintézmény létjogo-
sultságát, fenntarthatóságát. Ebben a tagintézményben jelenleg nincs napközis ellátás, amely
lehetőségét a jövőben biztosítani kell.

5. Az országos átlag fölött van a sajátos nevelési igényű gyerekek aránya, nem mindenhol meg-
oldott a gyermekek fejlesztése, megsegítése. A magas szám indokolja komplex programok ki-
dolgozását, amely a sajátos nevelési igényű gyerekek sikerességét, visszahelyezését szolgál-
ja.

6. Az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézményben tapasztalható az iskolán belüli szegregáció,
a 7.a/7.b osztályban. Ennek a felülvizsgálata szükséges, osztályátszervezéssel meg kell szün-
tetni a tapasztalható szegregációs jelenséget. A későbbiek során minden osztály esetében fi-
gyelemmel kell lenni erre, és a szükséges átszervezéseket a tanév elején megtenni.

7. Az intézmény egészét tekintve az integrációs és képesség-kibontakoztató normatíva igénylé-
se nem történt meg minden osztály esetében. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy
ezen kiegészítő támogatások igénybevételére óvodai és iskolai szinten is sor kerülhessen.
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II. Intézkedési terv

II. 1. A helyzetelemzésből következő lépések

Terület A beavatkozást szükségessé tevő adatok
HHH Magas a nem nyilatkozó szülők száma
Közszolgáltatások elérhetősége Jelenleg a közszolgáltatások eltérő mértékben érhe-

tő el a társtelepüléseken
Iskolai sikeresség Alacsony kompetencia eredmények; rossz tovább-

tanulási mutatók; eltérések a tagintézmények között
HHH-s gyerekek eredményeinek
nyilvántartása

A HHH-s gyerekek kompetencia eredményei nem
ismertek

SNI Az országos átlag fölött lévő arányok
Iskolán belüli szegregáció Orczy tagintézmény 7a/7b közötti nagy eltérés
Tanórán kívüli programok Alacsony részvételi arány, alacsony a napközisek

száma
Humán erőforrás Szakos ellátottság hiányos

II.2. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége

Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba intézményfenntartó társulása a Társulási közoktatási esélyegyen-
lőségi program végrehajtásáért felelős személyt nevez ki, akinek felelőssége:

1. Annak biztosítása, hogy a települések lakói, elsősorban az oktatási intézmények és a szülők,

érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Társulási közoktatási esélyegyenlőségi

programot.

2. A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzatok döntéshozói kövessék a Közoktatási

esélyegyenlőségi programban foglaltakat.

3. Az önkormányzatok és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a szük-

séges felkészítést és segítséget a Társulási közoktatási esélyegyenlőségi program végrehajtá-

sához.

4. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba intézményfenntartó társulása kijelöli a Társulási közoktatási esély-
egyenlőségi program megvalósításának irányítóját, akinek feladata:

1. A program megvalósításának koordinálása.

2. A program végrehajtásának nyomon követése.

3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.
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II.3. Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői
felelőssége:

1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete.

2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása.

3. Ismereteik e téren való folyamatos bővítése.

4. A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak megva-

lósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának.

II. 4. A helyzetelemzés óta bekövetkezett változások

A helyzetelemzés zárása 2008. tavaszán történt meg, kapcsolódva az ÉAOP-2007-4-1-1/2F: Oktatási-
nevelési intézmények fejlesztése - Orczy Anna Általános Iskola bővítése új építése című pályázathoz.

A HHH-s nyilatkozatok megléte, a nyilatkoztatás rendje eltérő volt a társulás településein. Ezt a hiá-
nyosságot a helyzetelemzés zárása után az érintett települések jegyzői pótolták.
Az integrált oktatást megvalósítása érdekében, az intézmény benyújtotta IPR-pályázatát.
Az intézmény szakiskolai egysége bekapcsolódott a TISZK előkészítésébe, a szakiskola további mű-
ködésének formáiról ez év végéig várható döntés.
A társuláson belül megkezdődött a kuncsorbai tagintézmény további működésének felülvizsgálata,
amelyet az alacsony gyerekszám tesz indokolttá. A felső tagozatos tanulók a társulás megalakítása
után az örményesi tagintézménybe jártak, ettől a tanévtől már csak az 1-2. osztálynak vannak tanulói.
A tagintézmény további sorsáról döntés a 2008. végéig születik.

A HHH-s nyilatkozatok felülvizsgálata a társulás településein a helyzetelemzés zárását követően meg-
indult. A felülvizsgálat során 170 eddig nem nyilatkozó szülő tette meg az iskolai végzettségére vonat-
kozó nyilatkozatot. A nyilatkoztatás során mind a polgármesteri hivatal dolgozói, mind az egyes intéz-
mények érintett dolgozói (óvónők, osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök) részt vesznek az infor-
málásban. Emellett a helyi újság szintén teret adott a szükséges információknak, így jó hatásfokkal
valósult meg a nyilatkoztatás felülvizsgálata, az új kialakított gyakorlat feltételezi, hogy a jövőben a
HHH-s nyilatkoztatás megvalósul. A HHH-s adatbázis elkészült, havonta egy alkalommal az intézmé-
nyek és a polgármesteri hivatal között adatpontosítás történik.
A nyilatkoztatás eredményeként a helyzetelemzésben jelzett 25%-nál magasabb HHH-s eltérés az
egyes óvodai tagintézmények között megszűnt.

A tagóvodák HHH-s arányai jelen állapot szerint:

Tagintézmények Arány
Újtelepi 30,47 %
Annaházi 26,66 %
Központi 27,63 %
Szapárfalui 10 %

Fontos megjegyezni, hogy a Szapárfalui óvoda mutatja a legalacsonyabb HHH-s értéket, de ez nem
tudható be a szegregációs jelenségnek, hanem a települési sajátosságok okozzák. Szapárfalu régen
önálló település volt, ám a rendszerváltás után Fegyvernekkel közös közigazgatási terület. Az egykori
település sajátosságait a mai napig őrzi, kvázi önálló településként létezik.

A helyzetelemzés készítésekor jelentkező problémák között szerepelt, hogy Kuncsorbán nem volt
biztosított a logopédiai ellátás. Ez 2008. október 1-től megoldódott, heti 45 percben utazó szakember
látja el a gyermekeket. A szolgáltatás a Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó munkatársa látja el.
Az örményesi óvodában az SNI-s ellátás nem volt megoldott, 2008. október 1-től az SNI-s ellátás uta-
zó gyógypedagógussal megoldottá vált. Szintén a Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó szakembe-
re látja el.
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A településen a helyzetelemzés készítésekor tervezték bölcsődei férőhelyek létrehozását. Ez a terv
megvalósult, 10 férőhellyel 2008. szeptemberétől elsősorban a munkaerőpiacra visszatérő édesanyá-
kat segíti. A bölcsődei férőhelybővítés a későbbiekben még lehetséges, a jelentkező igények alapján
ennek lehetőségét a település 2009-ben felülvizsgálja.

Magas volt az SNI-s gyerekek aránya az örményesi tagintézményben. A gyerekek felülvizsgálata
megtörtént, jelenleg 4 gyermek tarzik ide (4,4%), jelenleg saját állású gyógypedagógus látja el, Fegy-
vernekről.

Magas SNI arány volt tapasztalható a fegyverneki Móra Ferenc tagintézményben is. A felülvizsgálat
ebben az intézményben is megtörtént, jelenleg az SNI-s arány 5,8%-ra csökkent.

A helyzetelemzés megállapításai között szerepelt, hogy kiegészítő normatívák igénybe vétele javasolt
az intézményekben. A település 2008-ban minden intézményt magába foglaló pályázatot adott be
képeség-kibontakoztató normatíva igénylésére. A pályázat elbírálása folyamatban van.

II.5. Az intézkedési terv célja

Az intézkedési terv célja, hogy biztosítsa minden tanuló, de különösen a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek részére az esélyegyenlőséget, az iskolai sikerességet. Az intézkedési terv kidolgozá-
sánál a törvényi előírások mellett az egyenlő bánásmód és az esélyteremtés gondolatait veszi figye-
lembe a település és az intézmény vezetése.

A Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba által társulási megállapodásban rögzített megállapodás gesztor
intézményként a fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskolát tette meg.
Az intézmény vezetése kiemelt figyelemmel kísári az egyes tagintézményekben történő folyamatokat,
s törekszik arra, hogy a társulás teljes területén egyenlő hozzáférést biztosítson a tanulók számára,
biztosítsa a minőségi oktatáshoz való hozzájutást.
Az intézkedési tervben szabályozza tagintézményi szinten a helyzetelemzésben megállapított esély-
egyenlőségi szempontból releváns megállapításokat, ezek betartását, végrehajtását ellenőrzi, a sike-
res megvalósítást minden eszközzel elősegíti.

Ezen elvek értelmében dolgozta ki Akciótervét.



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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III. Akcióterv

III.1. Konkrét feladatok, megvalósítás

A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1

A HHH-s adatok, a
nyilatkoztatás pon-
tatlan, nincs kiala-
kult jó gyakorlat a
HHH-s adatok nyil-
vántartására

HHH-s adatbá-
zisok települési
szintű létreho-
zása

A szülői nyilatkozatok
felülvizsgálata, az
érintett családok
személyes megkere-
sése, informálása

Települési
jegyzők

2008.12.31.

HHH-s adatbá-
zisok létreho-
zása
A RGYK-ban
részesülő gye-
rekek szüleinek
80%-a nyilat-
kozik.

Adatbázis
karbantartá-
sa, frissítése
A RGYK-ban
részesülő
gyerekek
szüleinek
95%-a nyilat-
kozik.

Adatbázis
karbantartá-
sa, frissítése
A RGYK-ban
részesülő
gyerekek
szüleinek
100%-a nyi-
latkozik.

Saját
forrás

3

A korai fejlesztés
és gondozás; a
fejlesztő felkészítés
mindhárom telepü-
lésen ellátatlan

Szolgáltatások
biztosítása

Ellátási terv készíté-
se, együttműködési
megállapodások
megkötése

Települési
jegyzők

2008.12.31.

A szolgáltatá-
sok önálló biz-
tosítása vagy
együttműködési
megállapodá-
sok megkötése
megtörténik.

A szolgálta-
tások elérhe-
tőek

A szolgálta-
tások elérhe-
tőek

Saját
forrás

1

1 Kódok használata javasolt:
1. előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak)
2. képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve
3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak)
4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk)
5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban
x. felfüggesztve



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Családi napközi
nem elérhető a
településen

Szükség esetén
a családi nap-
közi biztosítása

Igényfelmérés és
szükség esetén a
szolgáltatás meg-
szervezése

Települési
jegyzők

2008.12.31.
Igényfelmérés
elkészül.

További indikátorok a felmé-
rés eredményeként határoz-
hatóak meg.

Saját
forrás

1

Házi gyermekfel-
ügyelet

Szükség esetén
a házi gyermek-
felügyelet biz-
tosítása

Igényfelmérés és
szükség esetén a
szolgáltatás meg-
szervezése

Települési
jegyzők

2008.12.31.
Igényfelmérés
elkészül

További indikátorok a felmé-
rés eredményeként határoz-
hatóak meg.

Saját
forrás

1

Az óvodában nem
vesznek igénybe
integrációs norma-
tívát.

Integrációs
módszertan
elterjesztése,
az integrációs
normatívával a
gyerekek ellá-
tásának fejlesz-
tése

Képesség-
kibontakoztató nor-
matíva igénylése

közokta-
tási felü-
gyelő

2008.12.31.
2008-ban a
pályázat be-
adásra került

Kiírás alapján
a pályázat
beadásra
kerül

Kiírás alapján
a pályázat
beadásra
kerül

Saját
forrás

1

Kuncsorbán nincs
iskolai napközi

A gyerekek
iskolai napközi-
ben történő
elhelyezése

Szülői tájékoztatók a
napközis ellátás je-
lentőségéről

intéz-
ményveze
tő, tagin-
tézmény
vezető

2008.12.31.

A kuncsorbai tagintézmény összevonásáról,
megszüntetéséről a társulás 2008.12.31.-ig
döntést hoz. Ennek függvényében lehet a ké-
sőbbiekben indikátorokat meghatározni.

Saját
forrás

1

Az örményesi óvo-
dában az SNI-s
gyermek ellátása
nem megoldott

SNI-s gyer-
mek(ek) ellátá-
sának biztosí-
tása

Utazó szakember
biztosítása

Intéz-
ményveze
tő

2008.12.31.

Utazó gyógy-
pedagógus
alkalmazásra
kerül

Az SNI-s ellátás biztosított

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Az örményesi óvo-
da nem rendelkezik
tornaszobával és
fejlesztőhelyiség
sincs.

Tornaszoba és
fejlesztőhelyi-
ség kialakítása

Pályázati dokumentá-
ció előkészítése, pá-
lyázat beadása

Intéz-
ményveze
tő

2008.12.31.
Legalább 1
pályázat be-
adásra kerül

Legalább
további 1
pályázat
beadásra
kerül.

Legalább
további 1
pályázat
beadásra
kerül.

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Fegyverneken 305
óvodáskorú gye-
rekből 275 jár óvo-
dába (90%)

A teljes
beóvodáztatás
megoldása

Családok intenzív
megkeresése, a
beóvodáztatást elő-
segítő programok
kidolgozása

Óvodave-
zető

2008.-től
folyamatos

Az óvodába
járó gyerekek
aránya a 3-5
éves népessé-
gen belül 92%;
a HHH-s gye-
rekek aránya:
90%

Az óvodába
járó gyerekek
aránya a 3-5
éves népes-
ségen belül
95%;
a HHH-s
gyerekek
aránya: 95%

Az óvodába
járó gyerekek
aránya a 3-5
éves népes-
ségen belül
98%
a HHH-s
gyerekek
aránya: 98%

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Óvodai tagintéz-
mények közötti
infrastrukturális
különbségek

Az infrastruktu-
rális különbsé-
gek kiegyenlí-
tése

Infrastrukturális fej-
lesztési terv 2013-ig
kidolgozásra került,
ennek megvalósítását
a fenntartó megkezdi.

óvodave-
zető, pol-
gármester

2008. szept-
embertől
folyamatos

Legalább 1
infrastrukturális
fejlesztésre
vonatkozó pá-
lyázat benyúj-
tása

Korábbi si-
kertelen pá-
lyázat esetén
legalább
további 1
infrastruktu-
rális fejlesz-
tésre vonat-
kozó pályázat
benyújtása

Korábbi si-
kertelen pá-
lyázat esetén
legalább
tovább leg-
alább 2 infra-
strukturális
fejlesztésre
vonatkozó
pályázat
benyújtása

saját
forrás,
infra-
strukturá-
lis fej-
lesztés:
pályázati
forrás

1

Az iskola
örményesi tagin-
tézményében ala-
csony a napközis
tanulók száma
(HHH-s arány:
27%)

A napközis
ellátásba a
gyerekek szá-
mának emelé-
se, különösen a
HHH-s tanulók
esetében

Szülők tájékoztatása
a napközis nevelés
előnyeiről, a napközis
ellátás növeléséhez
szükséges feltételek
biztosítása

tagintéz-
mény
vezető,
osztályfő-
nökök

2008. szept-
embertől
folyamatos

A napközis
HHH-s tanulók
aránya 30%

A napközis
HHH-s tanu-
lók aránya
35%

A napközis
HHH-s tanu-
lók aránya
50%

Saját
forrás,
esetlege-
sen pá-
lyázati
forrás

1

Az örményesi tagin-
tézményben a
technika, rajz és
ének szaktantár-
gyak esetében
szakemberhiány
mutatkozik

Teljes szakta-
nári ellátottság
megszervezése

A társuláson belül
áttanításokkal a sza-
kos ellátottság bizto-
sítása

Intéz-
ményveze
tő

2009/2010-es
tanév

Szakos ellátott-
ságra vonatko-
zó terv elké-
szül, az áttaní-
tások megkez-
dődnek.

A szakos ellá-
tottság megol-
dott: a rajz,
ének-zene és
technika tan-
tárgyaknál.

A szakos ellá-
tottság megol-
dott: a rajz,
ének-zene és
technika tan-
tárgyaknál

Saját
forrás

1



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Az örményesi tagin-
tézmény nem ren-
delkezik tornate-
remmel, a testneve-
lésórák egy másik
középületben kiala-
kított szükségte-
remben történik.

A testnevelés
órákhoz szük-
séges infra-
struktúra meg-
teremtése

A tornaterem építésé-
re vonatkozó terv és
pályázati anyag elő-
készítése, pályázat
benyújtása

Intéz-
ményveze
tő

2008. szept-
embertől
folyamatosan

Pályázati do-
kumentáció
előkészítése

Legalább 1
pályázat
benyújtása

Legalább
további 1
pályázat
benyújtása

Saját
forrás

1

A fegyverneki Or-
czy Anna ÁI-ban a
HHH-s gyerekek
napközis részvétele
erősítendő (41,2%)

A HHH-s tanu-
lók napközibe
történő bevo-
nása

Szülői tájékoztatások
a napközis ellátás
lehetőségéről, elő-
nyeiről

osztályfő-
nökök,
tagintéz-
mény
vezető,
intéz-
ményveze
tő

2008. szept-
embertől
folyamatos

A napköziben
lévő HHH-s
gyerekek ará-
nya 44%

A napköziben
lévő HHH-s
gyerekek
aránya 47%

A napköziben
lévő HHH-s
gyerekek
aránya 50%

Saját
forrás,
esetlege-
sen pá-
lyázati
forrás

1

A fegyverneki Or-
czy Anna ÁI-ban
magas a szakisko-
lai továbbtanulás a
HHH-s tanulók
körében (81,8%)
(érettségit adó kö-
zépiskolában: 9%)

Érettségit adó
középfokú in-
tézményekben
történő tovább-
tanulás meg-
erősítése; a
HHH-s gyere-
kek minőségi
szakképzésbe
történő bevo-
nása (kiemelten
támogatott kép-
zések)

Iskolai programok,
felvilágosító fórumok
szervezése a szülők-
nek és a tanulóknak
egyaránt, nyílt napok
látogatásának meg-
szervezése; Rend-
szeres kapcsolat
kiépítése a török-
szentmiklósi kollégi-
umi program lebonyo-
lítóival; bekapcsoló-
dás a törökszentmik-
lósi AJKP-ba.

osztályfő-
nökök,
intéz-
ményveze
tők

2008. szept-
embertől

Érettségit adó
középiskolai
továbbtanulás
a HHH-s gye-
rekek körében:
15%

Érettségit
adó középis-
kolai tovább-
tanulás a
HHH-s gye-
rekek köré-
ben: 25%

Érettségit
adó középis-
kolai tovább-
tanulás a
HHH-s gye-
rekek köré-
ben: 36%

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Nappali rendszerű
érettségit adó kép-
zés jelenleg nincs a
településen

Lehetőség sze-
rint érettségit
adó képzés
bevezetése a
településen

TISZK-en belül az
érettségit adó kép-
zésre vonatkozó ter-
vek elkészítése, fenn-
tartói döntés függvé-
nyében bevezetése

Igazgató 2009.12.31.
Megvalósítha-
tósági terv ké-
szítése

Érettségit ad képzés beveze-
tése; A képzés bevezetése
után indikátorként a bevont
HHH-s gyerekek számát
szükséges meghatározni.

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

A fegyverneki Or-
czy Anna ÁI-ban a
kompetencia ered-
mények alacsonyak

Kompetencia
eredmények
javítása

A kompetencia alapú
oktatás kiterjesztése
minden tagintéz-
ményben

Tagin-
tézmény
vezető,
intéz-
ményveze
tő

2008. szept-
embertől

Felkészülés a
kompetencia
alapú oktatás
kiterjesztésére,
pályázat előké-
szítése, pályá-
zat benyújtása

Az indikátorok a program
kidolgozása után kerülnek
meghatározásra, alapul véve
a kompetencia mérések köz-
ségi országos átlagát.

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Kompetencia HHH-
s adatok nyilvántar-
tása felelős

A HHH-s gye-
rekek kompe-
tencia eredmé-
nyeinek nyil-
vántartása

Felelősök kijelölése a
HHH-s kompetencia
eredmények nyilván-
tartására; minden
tagintézmény eseté-
ben

Tagin-
tézmény
vezetők,
intéz-
ményveze
tő

2008. 12.31.
A felelősök
kijelölésre kerül

A HHH-s tanulók kompeten-
cia eredményeinek nyilvántar-
tása folyamatos

Saját
forrás

1

Móra Ferenc tagin-
tézményben magas
az SNI-s tanulók
száma (5,8%)

SNI-s tanulók
fejlesztése

Segítő programok
kidolgozása és mű-
ködtetése

Intéz-
ményveze
tő, tagin-
tézmény
vezetők

2008.12.31.
Az SNI-s tanu-
lók aránya 5%

Az SNI-s
tanulók ará-
nya 5%

Az SNI-s
tanulók ará-
nya 5%

Saját
forrás,
TÁMOP
3.3.2

1

Móra Ferenc ragin-
tézményben magas
a 250 óránál töb-
bet hiányzó HHH-s
gyerekek száma
(3,9%)

Hiányzások
csökkentése

Aktív támogatói prog-
ramok működtetése,
szülők és az érintett
tanulók megkeresése,
konfliktuskezelési
módszerek alkalma-
zása

Tagin-
tézmény
vezető,
intéz-
ményveze
tő, gyer-
mekvédel
mi felelős

2008. szept-
ember 1-től

Szülői megke-
resések száma:
minimum 2
alkalom; a 250
óránál többet
hiányzók ará-
nya: 3%

Szülői meg-
keresések
száma: mi-
nimum 6
alkalom, a
250 óránál
többet hiány-
zók aránya:
1,5%

Szülői meg-
keresések
száma: mi-
nimum 12
alkalom, a
250 óránál
többet hiány-
zók aránya:
0,37%

Saját
forrás

1



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Móra Ferenc tagin-
tézményben magas
a HHH-s gyerekek
szakiskolai tovább-
tanulása (37%)

Érettségit adó
továbbtanulási
utak megerősí-
tése

Iskolai programok,
felvilágosító fórumok
szervezése a szülők-
nek és a tanulóknak
egyaránt, nyílt napok
látogatásának meg-
szervezése

osztályfő-
nökök,
intéz-
ményveze
tők

2008. szept-
embertől
folyamatos

Érettségit adó
középiskolai
továbbtanulás
a HHH-s gye-
rekek körében:
5%
Minőségi szak-
képzésbe be-
vont HHH-s
gyerekek ará-
nya: 10%

Érettségit
adó középis-
kolai tovább-
tanulás a
HHH-s gye-
rekek köré-
ben: 10%
Minőségi
szakképzés-
be bevont
HHH-s gye-
rekek aránya:
20%

Érettségit
adó középis-
kolai tovább-
tanulás a
HHH-s gye-
rekek köré-
ben: 20%
Minőségi
szakképzés-
be bevont
HHH-s gye-
rekek aránya:
40%

Saját
forrás,
esetlege-
sen pá-
lyázati
forrás

1

Móra Ferenc tagin-
tézményben ala-
csony a HHH-s
tanulók napközis
részvétele (30%)

HHH-s tanulók
napközis ellá-
tásba történő
bevonása

Szülők tájékoztatása
a napközis ellátás
előnyeiről, az igények
növekedése esetén a
napközis kapacitás
emelése

intéz-
ményveze
tő, tagin-
tézmény
vezető

2008. szept-
embertől
folyamatos

A HHH-s gye-
rekek aránya a
napköziben:
32%

A HHH-s
gyerekek
aránya a
napköziben:
38%

A HHH-s
gyerekek
aránya a
napköziben:
45%

Saját
forrás

1

Móra Ferenc tagin-
tézményben ala-
csony a tanulók
szakkörben való
részvétele (16,5%/
HHH: 5%)

A szakköri te-
vékenységbe a
tanulók bevo-
nása

Igényfelmérés a tanu-
lók körében, a szak-
köri kínálat igények-
hez való igazítása,
tanulók ösztönzése a
szakköri részvételre

Tagin-
tézmény
vezetők,
intéz-
ményveze
tő

2008. szept-
embertől

A tanulók rész-
vétele a szak-
körökben 25%;
HHH-s: 7%

A tanulók
részvétele a
szakkörök-
ben 35%;
HHH-s: 15%

A tanulók
részvétele a
szakkörök-
ben 50%;
HHH-s: 25%

Saját
forrás

1

Móra Ferenc tagin-
tézményben ala-
csony a tanulók
kompetencia ered-
ménye

Kompetencia
eredmények
javítása

A kompetencia alapú
oktatás kiterjesztése
minden tagintéz-
ményben

Tagin-
tézmény
vezető,
intéz-
ményveze
tő

2008. szept-
embertől

Felkészülés a
kompetencia
alapú oktatás
kiterjesztésére,
pályázat előké-
szítése, pályá-
zat benyújtása

Az indikátorok a program
kidolgozása után kerülnek
meghatározásra, alapul véve
a kompetencia mérések köz-
ségi országos átlagát.

Saját
forrás,
pályázati
forrás

3



A helyzetelemzés
megállapítása

Cél Intézkedés Felelős
Az intézke-
dés határ-
ideje

Az intézkedés
hatását mérő
indikátor rö-
vidtávon (1év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor középtá-
von (3 év)

Az intézke-
dés hatását
mérő indiká-
tor hosszú
távon (6év)

Az intéz-
kedés
megvaló-
sításához
szüksé-
ges erő-
forrás

Az intéz-
kedés
státusza1
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Móra Ferenc tagin-
tézményben az ala-
csony a továbbkép-
zéseken részt vevő
pedagógusok száma

Az integratív
pedagógiai mód-
szertan elterjesz-
tése

Továbbképzési terv
készítése

Intézmény-
vezető

2008. szept-
embertől

A pedagógusok
25%-a vesz részt
integratív peda-
gógiai módszer-
tani továbbkép-
zéseken

A pedagógu-
sok 75%-a
vesz részt
integratív pe-
dagógiai mód-
szertani to-
vábbképzések
en

A pedagógu-
sok 100%-a
vesz részt
integratív pe-
dagógiai mód-
szertani to-
vábbképzések
en

Pályázati
forrás

1

Szakképző tagozaton
alacsony kompeten-
cia eredmények

Kompetencia
eredmények
javítása

Kompetencia alapú
oktatás kiterjesztése

Intézmény-
vezető

2008. szept-
embertől

Felkészülés a
kompetencia
alapú oktatás
kiterjesztésére,
pályázat előké-
szítése, pályázat
benyújtása

Az indikátorok a program kidol-
gozása után kerülnek meghatá-
rozásra, alapul véve a kompe-
tencia mérések országos szak-
iskolai átlagát.

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat létre-
hozása

Pedagógiai szol-
gáltatások hely-
ben történő biz-
tosítása, szolgál-
tatások minősé-
gének és meny-
nyiségének javí-
tása

Az egységes Pedagógi-
ai Szakszolgálat kon-
cepciójának kidolgozá-
sa, az abban részt vevő
szakemberek biztosítá-
sa

Intézmény-
vezető

2008. 12.31.

Az Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
szakmai koncep-
ciója elkészül

Az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat működése biztosított

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Nincs kialakult gya-
korlat a tagintézmé-
nyek közötti aktív
tanulói kapcsolatokra

Az egyes tagin-
tézményekben
tanuló diákok
közötti kapcsola-
tok erősítése

A tagintézmények
mindegyikére kiterjedő
programok szervezése;
programok kidolgozása

intézmény-
vezető,
tagintéz-
mény ve-
zetők

2008. 12.31.
Legalább 1 prog-
ram megtartása

Legalább 6
program meg-
tartása

Legalább 12
program meg-
tartása

Saját
forrás,
pályázati
forrás

1

Iskola infrastrukturális
fejlesztése indokolt

Oktatási intéz-
mények épületei-
nek felújítása, új
iskolarész építé-
se

Infrastrukturális fejlesz-
tési tervek készítése;
pályázat benyújtása

Iskolaigaz-
gató

2008.09.01.-től
folyamatos

Legalább 1 pá-
lyázat benyújtása

Korábbi siker-
telen pályázat
esetén, leg-
alább 2 pályá-
zat benyújtása

Korábbi siker-
telen pályázat
esetén, leg-
alább 4 pályá-
zat benyújtása

Pályázati
forrás

1
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III.2 Az intézkedési tervből következő intézményi feladatok

A társulási esélyegyenlőségi közoktatási terv a település által szolgáltatott települési szintű adatsorok, vala-
mint az intézmények által szolgáltatott adatok alapján készült.
A társulási esélyegyenlőségi intézkedési terv a szolgáltatott adatok alapján határozza meg azokat a beavat-
kozásokat, amelyek az esélyegyenlőség biztosítását, ennek előmozdítását szolgálják, valamint törvényi kö-
telezettséget jelentenek a hazai és nemzetközi források igényléséhez.
A települési esélyegyenlőségi közoktatási tervben megfogalmazott beavatkozások szükségesek, hogy az
intézményi esélyegyenlőségi közoktatási tervekben is megjelenjenek, ennek kidolgozása 2008. december
31-ig meg kell történjen.

III.3 Megvalósítás

A megvalósítás során minden olyan szabályzó dokumentumba, amely az egyenlő bánásmódra és esély-
egyenlőségre vonatkozó intézkedéseket tervez szükséges beépíteni az esélyegyenlőségi közoktatási intéz-
kedési terv célkitűzéseit. A települési és az intézményi dokumentumoknak, koherens módon kell tartalmaz-
nia az esélyegyenlőségre vonatkozó intézkedéseket. E szabályzó dokumentumok módosítása tekintetében
hatáskörrel rendelkező személyek a dokumentumokat átvizsgálják, a szükséges módosításokat szövegsze-
rűen megfogalmazzák, beépítik.
E szabályzó dokumentumok, a települések szintjén: Alapító okiratok, Közoktatási intézkedési terv, Önkor-
mányzati minőségirányítási program, helyi rendeletek.
Intézményi szinten: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv), Intézményi
minőségirányítási program.

Várható eredmények
 Létrejön a társulás területén a szegregációmentes oktatás, a folyamatos felülvizsgálat ezt az

állapotot tartósan megtartja
 Az esélyegyenlőségi beavatkozások hatására a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek in-

tegrációja megvalósul, a gyerekek iskolai teljesítménye javul, a tanulók felkészülnek a sikeres
középiskolai oktatásra.

 Az intézmény dolgozói attitűdje az integráció irányába mozdul, a különböző továbbképzések a
napi gyakorlat végrehajtását megkönnyítik

 Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségének magasabb szinten tesz eleget.
 A civil szféra bevonásával hatékonyabb együttműködés jön létre a szociálpolitika és a közok-

tatás szereplői között, s ez elősegíti az ellátotti jogok érvényesülését, a modell értékű progra-
mok elterjesztését.

CÉL FELADAT MÓDSZER/ESZKÖZ FELELŐS GYAKORISÁG

Minden települési
érintett dokumen-
tumban érvénye-
süljenek az egyen-
lő bánásmódra és
esélyegyenlőségre
vonatkozó kötele-
zettségek és a
program célkitű-
zései

A közoktatási in-
tézmények műkö-
dését és pedagógi-
ai munkáját meg-
határozó dokumen-
tumok, és a köz-
szolgáltatásokat
meghatározó stra-
tégiai dokumentu-
mok vizsgálata.

Dokumentumelemzés

Az intézkedési
terv végrehajtá-
sáért felelős
személy

A program elfoga-
dása után és utá-
na a dokumentu-
mok módosítása-
kor

A folyamatos visz-
szacsatolással és
értékeléssel az
egyenlő bánás-
mód és esély-
egyenlőség elvei-
nek folyamatos
érvényesítése

Az értékelés, visz-
szacsatolás meg-
tervezése

Munkaterv készítése és
az ütemezett feladatok
végrehajtása

Esélyegyenlőségi
felelős

Évente
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Felkészült szak-
emberek döntés-
hozók, tisztségvi-
selők, intézmény-
vezetők az érintett
területen

Továbbképzések,
konzultációk, fóru-
mok szervezése

Szakemberek meghívása
Esélyegyenlőségi
felelős

Évente

IV. Megvalósulást segítő egyéb programok

A településen jelenleg nincs olyan egyéb program, amely az intézkedési terv megvalósítását befolyásolná.

V. Kockázatelemzés

Cél konk-
rét szöve-
ges meg-
fogalma-
zása

Intézkedés
leírása

Az intézkedés
eredményes meg-
valósulásának
kockázata

A kocká-
zat követ-
kezményé
nek sú-
lyossága
(1-3)

A kocká-
zat bekö-
vetkezé-
sének
valószínű-
sége (1-3)

A kockázat
elhárításá-
nak, kezelé-
sének terve-
zett módja

HHH-s
adatbázis-
ok telepü-
lési szintű
létrehozása

A szülői nyilat-
kozatok felül-
vizsgálata, az
érintett csalá-
dok személyes
megkeresése,
informálása

Társtelepülések
jegyzői nem nyilat-
koztatják meg a
szülőket

2 1

Szolgálta-
tások biz-
tosítása

Ellátási terv
készítése,
együttműkö-
dési megálla-
podások meg-
kötése

A hiányzó közszol-
gáltatások továbbra
is ellátatlanok ma-
radnak

2 1

Szükség
esetén a
családi
napközi
biztosítása

Igényfelmérés
és szükség
esetén a szol-
gáltatás meg-
szervezése

Igény esetén sem
valósul meg a két
szolgáltatás

3 1 Pályázati for-
rások bevoná-
sa a finanszí-
rozásba

A gyerekek
iskolai nap-
köziben
történő
elhelyezé-
se

Szülői tájékoz-
tatók a napkö-
zis ellátás
jelentőségéről

A szülők nem
igénylik a napközis
ellátást, a fenntartó
nem biztosítja a
humán erőforrás
alkalmazásának
anyagi hátterét

3 1 Szülői infor-
málás kiter-
jesztése,
anyagi háttér
biztosítása

Tornaszo-
ba és fej-
lesztőhelyis
ég kialakí-
tása

Pályázati do-
kumentáció
előkészítése,
pályázat be-
adása

Nem készül el a
pályázati dokumen-
táció, nem kerül
beadásra a pályá-
zat

2 1

A teljes
beóvodázta
tás megol-
dása

Családok in-
tenzív megke-
resése, a
beóvodáztatás
t elősegítő
programok
kidolgozása

A megkeresések
hatására sem sike-
rül minden 3-5 éves
gyermeket beóvo-
dáztatni

3 1 Információs
tevékenység
fokozása,
személyes
megkeresések
növelése
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Cél konk-
rét szöve-
ges meg-
fogalma-
zása

Intézkedés le-
írása

Az intézkedés
eredményes
megvalósulá-
sának kockáza-
ta

A kocká-
zat követ-
kezményé
nek sú-
lyossága
(1-3)

A kocká-
zat bekö-
vetkezé-
sének
valószínű-
sége (1-3)

A kockázat
elhárításá-
nak, kezelé-
sének terve-
zett módja

Az infra-
strukturális
különbsé-
gek ki-
egyenlítése

Infrastrukturális
fejlesztési tervek
kidolgozása,
pontosítása, a
szükséges beru-
házások üteme-
zése

Fejlesztési ter-
vek nem kerül-
nek kidolgozás-
ra

2 1

A napközis
ellátásba a
gyerekek
számának
emelése,
különösen
a HHH-s
tanulók
esetében

Szülők tájékozta-
tása a napközis
nevelés előnyei-
ről, a napközis
ellátás növelésé-
hez szükséges
feltételek biztosí-
tása

A szülők nem
veszik igénybe a
napközis ellátást

3 1 További infor-
mációs tevé-
kenység,
egyéb vonzó
délutáni prog-
ramok szerve-
zése

Teljes
szaktanári
ellátottság
megszer-
vezése

A társuláson belül
áttanításokkal a
szakos ellátottság
biztosítása

Nem lesz ki-
egyenlített a
szaktanári ellá-
tottság a tagin-
tézményekben

2 1

A testneve-
lés órákhoz
szükséges
infrastruk-
túra megte-
remtése

A tornaterem
építésére vonat-
kozó terv és pá-
lyázati anyag
előkészítése,
pályázat benyúj-
tása

Nem kerül be-
adásra a pályá-
zat

2 1

A HHH-s
tanulók
napközibe
történő
bevonása

Szülői tájékozta-
tások a napközis
ellátás lehetősé-
géről, előnyeiről

A HHH-s gyere-
kek száma a
napközis ellá-
tásban alacsony
marad

3 1 További infor-
mációs tevé-
kenység meg-
szervezése,
iskolaotthon
ellátás meg-
szervezése

Érettségit
adó közép-
fokú intéz-
ményekben
történő
továbbta-
nulás meg-
erősítése

Iskolai progra-
mok, felvilágosító
fórumok szerve-
zése a szülőknek
és a tanulóknak
egyaránt, nyílt
napok látogatá-
sának megszer-
vezése

A gyerekek és a
szülők alacsony
motivációja a
továbbtanulás
területén, nem
emelkedik az
érettségit adó
középiskolai
továbbtanulás

3 1 Tanórai, tan-
órán kívüli
tematikus
foglalkozások
megszervezé-
se, szülői in-
formálás to-
vábbi lehető-
ségeinek fel-
kutatása

A HHH-s
gyerekek
kompeten-
cia ered-
ményeinek
nyilvántar-
tása

Felelősök kijelö-
lése a HHH-s
kompetencia
eredmények nyil-
vántartására;
minden tagintéz-
mény esetében

Nem kerül kijelö-
lésre felelős, a
HHH-s kompe-
tencia fejlesztés
nem valósul
meg

2 1
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Cél konk-
rét szöve-
ges meg-
fogalma-
zása

Intézkedés le-
írása

Az intézkedés
eredményes
megvalósulá-
sának kockáza-
ta

A kocká-
zat követ-
kezményé
nek sú-
lyossága
(1-3)

A kocká-
zat bekö-
vetkezé-
sének
valószínű-
sége (1-3)

A kockázat
elhárításá-
nak, kezelé-
sének terve-
zett módja

Hiányzások
csökkenté-
se

Aktív támogatói
programok mű-
ködtetése, szülők
és az érintett
tanulók megkere-
sése, konfliktus-
kezelési módsze-
rek alkalmazása

A támogatói
programok nem
valósulnak meg

2 1

A szakköri
tevékeny-
ségbe a
tanulók
bevonása

Igényfelmérés a
tanulók körében,
a szakköri kínálat
igényekhez való
igazítása, tanulók
ösztönzése a
szakköri részvé-
telre

Nem készül
igényfelmérés,
nem indulnak
újabb szakkö-
rök, a HHH-s
gyerekek bevo-
nása sikertelen
lesz

2 1

Az integra-
tív pedagó-
giai mód-
szertan
elterjeszté-
se

Továbbképzési
terv készítése

A pedagógusok
nem vesznek
részt módszer-
tani továbbkép-
zéseken

1 1

Pedagógiai
szolgálta-
tások hely-
ben történő
biztosítása,
szolgálta-
tások mi-
nőségének
és mennyi-
ségének
javítása

Az egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
koncepciójának
kidolgozása, az
abban részt vevő
szakemberek
biztosítása

Nem sikerül az
önálló Pedagó-
giai Szakszolgá-
lat megalakítása

2 1

Az egyes
tagintéz-
ményekben
tanuló diá-
kok közötti
kapcsola-
tok erősíté-
se

A tagintézmények
mindegyikére
kiterjedő progra-
mok szervezése;
programok kidol-
gozása

Nem valósulnak
meg közös prog-
ramok

2 1
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VI. Monitoring és nyilvánosság

A települési esélyegyenlőségi közoktatási intézkedési terv stratégiai dokumentum, az ehhez kapcsolódó
intézményi intézkedési tervek szintén kiemelt jelentőséggel bírnak. A stratégiai dokumentumok évenkénti
felülvizsgálata szakmailag, kétévenkénti felülvizsgálata jogszabályi előírás szerint is indokolt. A szabályzó
dokumentumokban foglaltak végrehajtásával kapcsolatosan, az ágazatban dolgozó munkatársak az intéz-
mény vezetése felé jelzik a felmerült problémákat, észrevételeket (visszacsatolás), az intézmény vezetése a
fenntartó felé megteszi a szükséges észrevételét, javaslatát.
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért felelős vezető személy évente
beszámolót készít, melyet a Polgármester a Képviselőtestület elé terjeszt. A Beszámolók előterjesztését
megelőzően a döntéshozók, tisztségviselők, intézményvezetők számára biztosítani kell a konzultáció, eset-
leg tréningszerű képzés lehetőségét.

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv monitoring vizsgálata az alábbiak szerint történik:

 Az intézmény feladatellátási helyre bontva az éves beszámolójában értékeli az esély-
egyenlőségi program megvalósítását.

 A társulásban részt vevő települések önkormányzatai az intézményi beszámolók alapján
éves értékelést készítenek a képviselő-testületeknek, melyben meghatározzák a fejlesz-
tendő területeket, ennek koordinálását a Fegyverneki Önkormányzat művelődési felügye-
lője koordinálja.

 Az értékelést minden érintett intézményegység megkapja, s annak kijelölt fejlesztési terü-
leteit az éves tervezésénél figyelembe veszi.

Nyilvánosság:
 A fenntartó és az intézmény a programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az

SZMSZ-ben szabályozott módon közzé teszik.
 Ezen túl szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, tájékoz-

tató kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai
és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

CÉL FELADAT
MÓD-

SZER/ESZ
KÖZ

FELELŐS GYAKORISÁG

Az eredményes-
ség megállapítá-
sa

Az intézkedésekhez
kapcsolt indikátorok-
nak való megfelelés
mértékének megálla-
pítása

Az adatok
feldolgozása

Jegyző, intézmény-
vezetők

Évente az éves beszámo-
lók részeként adott
szempontsor alapján

Minden érintett
megismerhesse a
programban rög-
zítettek teljesülé-
sét

Az éves eredmények
közzététele

Intézményi
fórumok, la-
kossági fórum,
az önkor-
mányzat, illet-
ve az intéz-
mények hon-
lapjai, helyi
sajtó, intéz-
ményi hírleve-
lek

Intézményvezetők és
települési esély-
egyenlőségi felelős,
önkormányzati
PR/marketing szak-
ember

Évente legalább egyszer,
de célszerű minden szer-
vezett fórum, információs
nap stb. után folyamato-
san
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VII. Konzultáció és visszacsatolás

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv a társulás jelentős részének életét érinti. Éppen
ezért a társult települések önkormányzatai a programot a képviselőtestületi véleményezés és elfoga-
dás előtt széleskörű konzultációra bocsátja. A megvalósítás során

 Fórumokat szervez a közoktatási intézmények vezetői és dolgozói számára, melyre meghívja
a fenntartása alatt álló intézmények munkatársait.
 Szakmai és társadalmi partnerei számára fórumot szervez, melyen megismerteti őket a prog-

rammal és várható eredményeivel.
 A partnerek véleményeit jegyzőkönyvvel dokumentálja, és az észrevételeket, amennyiben

nem ütköznek a program alapgondolatával, a terv megvalósítása során felhasználja.

VIII. Szankcionálás

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az éves monitoring, az önértékelés során arra derül
fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat
 elemzi az okokat az érintettek, és szükség esetén külső szakértő bevonásával,
 megállapítja a felelősségeket,
 intézkedési tervet készít.

A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bá-
násmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be nem tartá-
suk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra.

Záradék:
A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést programot és intézkedési tervet az intézmény tár-
sulást fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen 2008. ………….. ………-án megvi-
tatta, és elfogadta2.

Huber Ferenc Török Csaba Rédai János
Fegyvernek polgármester Örményes polgármestere Kuncsorba polgármestere

2 A Képviselőtestületi döntés jegyzőkönyve a dokumentum melléklete



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTER
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére a Jász-
Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött

megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító
okiratának módosításait a létrehozó önkormányzatoknak jóvá kell hagyni.
A mellékelt dokumentumok az alábbiakban változnak:

A társulás létrehozására kötött Megállapodás annyiban módosul, hogy az I. 5. pontban a
társulás tagjai közé16.-ként bekerült Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123
Jászárokszállás Árpád tér 1.)

Ennek megfelelően az Alapító Okirat „Alapító szervek és címük” rovata is kiegészül
„Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123 Jászárokszállás Árpád tér 1.)”szöveggel.

A jogszabályok a TISZK-et Térségi Integrált Szakképző Központ elnevezéssel határozzák
meg, ezért az alapdokumentumokban ennek megfelelően kell alkalmazni az elnevezést.(az
eddigi Térségi Integrált Szakképzési Központ helyett)

Kérem, a mellékletek alapján a TISZK alapdokumentumainak módosított változatait
jóváhagyni..

………../2008. (XI.27.) sz. határozati javaslat

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött
megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász- Nagykun- Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás megalakítására vonatkozó módosított
Megállapodással és Alapító Okirattal.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Dr.Wirth István a TISZK elnöke

Fegyvernek, 2008. november 13.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére
az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység tábori támogatási kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola igazgatója az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
intézményegység kezdeményezésére mellékelt levélben azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Képviselőtestülethez, hogy a 2009. évre tervezett iskolai nyári tábori költségeihez járuljon hozzá.
A tábort 30-35 tanuló részvételével szervezik, időtartama 1 hét, azaz 7 nap 6 éjszaka.
A tábor megvalósításához a gyermeklétszámból adódóan 3 pedagógusra van szükség.

Az intézmény Kollektív Szerződésének 12. sz. melléklete alapján a település önkormányzata egyedi
döntést hoz.
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rend. 11/C §.(2)-(3) és (6)-(7) bekezdése szerint a pedagógust ügyeleti és
készenléti díj illeti meg.

Ennek részletes számítását és a tábor egyszerűsített költségvetését a mellékelt kérelem tartalmazza.

Az intézmény vezetője kéri a Tisztelt Kéviselő Testületet, hogy külön forrásból biztosítsa a tábor
megvalósítására kért összeget az intézményegység számára.

A támogatásra azért van szükségük, mert a családok jelentős része nehezen, vagy egyáltalán nem tudja
előteremteni a táboroztatás költségeit.
Napjainkban egyre fontosabb a kirándulások, táborok szervezése, hiszen a gazdasági helyzet romlása
megnehezíti, lehetetlenné teszi a családi kirándulások szervezését. Az iskola ilyen módon tud hozzájárulni
a haza megismeréséhez

A fentiek és a mellékelt levél alapján, valamint a 2009. évi gazdasági helyzet várható alakulására
tekintettel javaslom, hogy a 2009. évi tervkoncepcióban 200.000 Ft összeget tervezzünk a táborozási
költségekhez való hozzájárulásra.

Fegyvernek, 2008. november 10.

Huber Ferenc
polgármester

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Ambrus Dénes igazgató

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2006. december 21-i ülésére a Könyvtár Használati
Szabályzatának módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A megyei Könyvtár szakmai támogatásával a könyvtárunk gyermekkönyvtári részlegében is elhelyezett egy db
számítógépet a Kék Vonal Alapítvány a „Biztonsági övvel az infósztrádán” program keretén belül.

A program célja, hogy a gyermekek az internetet biztonságos módon ismerjék meg, tanulják meg használni. Ne
veszélyeztessék a fejlődésüket azok az információk és személyek, amelyeknek a veszélyeire koruknál fogva nem
lehetnek felkészülve.
A számítógépre telepítettek egy olyan programot, amely megakadályozza azt, hogy számukra veszélyessé váló
oldalakat megnyithassanak.

Ahhoz, hogy a gépet a fegyverneki gyermekek használhassák, biztosítani kell, hogy a gépet csak gyermekek
használják, az internethez ezen a gépen keresztül a gyermekek ingyenesen férnek hozzá.

Ehhez módosítani kell a Könyvtárhasználati Szabályzatot, mellyel az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 68.§. a, alapján „ a
fenntartó meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát”.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a Szabályzat módosítását.

……../2008. (XI.27.) sz. határozati javaslat
A Könyvtárhasználati Szabályzat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§-a alapján a Könyvtár Használatának
Szabályzatáról szóló 73/1999(IV.24.) – módosított - önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja 2008.
december 1-i hatállyal:

1. A IV. fejezet 1 pontja (Térítésmentes szolgáltatások) kiegészül az alábbi 1.4 ponttal:

„1.4. A beiratkozott, 14 éven aluli olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a Kék Vonal
Alapítvány számítógépét a Biztonsági övvel az infósztrádán program keretében. Ezt a
számítógépet 14. életévét betöltött személy térítéssel sem használhatja.”

2. A IV. fejezet 2.1.2 pontjában kiegészül az alábbi d, ponttal:

„d, A Kék Vonal Alapítvány számítógépének használata díjmentes”

3. A IV. fejezet 2.1.3 pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2.1.3 pont lép:
„2.1.3. Internet szolgáltatás használatának díja: (Ebben az esetben nem kell újra megfizetni a

2.1.2. pontban leírt díjat. (

a, 60 percet meg nem haladó időszakonként 100,-Ft + ÁFA
b, 30 percet meg nem haladó időszakonként 50,-Ft + ÁFA:
c, A Kék Vonal Alapítvány számítógépén az internet használata díjmentes”

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
4./ Képviselő-testület tagjai
5./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére Kisújszállás Városi
Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületből való kilépésről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete tagja a Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati
Tűzoltóság Köztestületnek. Önkormányzatunkra eső tagdíj 2008-ban1.152 eFt.

Javaslom, hogy költségtakarékossági szempontból, fontolja meg a testület, hogy mint nem kötelező
feladatot, hosszú távra tudjuk-e vállalni, figyelemmel a folyamatos 100 millió körüli költségvetési
hiányunkra.

A Köztestület szabályzata nem tartalmazza a kilépésre vonatkozó szabályokat (határidő, eljárási rend,
stb.) csak a vagyonfelosztásról rendelkezik.

A Köztestület működése, az általa végzett tevékenység a település biztonságát is szolgálja, ezért a
kilépést csak 2009. évben lehet szó, hogy a Köztestület többi tagja a szükséges intézkedéseket meg
tudja tenni a további működés, fenntartás érdekében.

Továbbá, ha a kilépés mellett dönt a testület, azzal egyidejűleg szükséges módosítani a
Képviselőtestületünk Szervezeti és Működési szabályzatát is, és a 6. sz. mellékletből, az önként vállalt
feladatok közül törölni a 8. pontot: „Kisújszállás Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestületben való
részvétel”.

Most első lépésként arra kérek felhatalmazást a testülettől, hogy a kilépésről tárgyalhassak a
Köztestület vezetésével, azzal a megkötéssel, hogy önkormányzatunknak a Köztestülettel szemben
semmi követelése nincs, mivel a hozzájárulásunk elsősorban működésre lett fordítva és a megvásárolt
eszközök értéke már jelentősen csökkent.

…………………./2008.(IX.25.) sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületből való kilépésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy tárgyaljon a Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság
Köztestület vezetésével a Köztestületből való kilépésről.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
4.) Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. szeptember 22.

Huber Ferenc
polgármester





Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………………/2008.(…………) rendelet-tervezete

a 16/1995.(VI.22.) önk.rendelettel elfogadott és 8/2005.(III.1.) 18/2005.(IV.29.)
40/2005.(IX.30.),73/2005.(IV.28.) 52/2005.(XII.1.) 4/07.(III.29.) 5/07.(IV.5.) 15/2008.(IV.30.),

27/2008.(X.1.) rendelettel módosított,
a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
tv. 18. §. (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 6. sz. mellékletéből (Önként vállalt feladatok) a 8.) pont („Kisújszállás Városi
Önkéntes Tűzoltó Köztestületben való részvétel”) hatályát veszti.

2. §. E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. november 27-i ülésére a Fegyvernek, Hársfa
u. 11. II. lh. I/2. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Gődér Lászlóné és Bakondi Imréné Fegyvernek, Gyóni G. u. 6. sz., valamint Jankovics Mihályné
Vecsés Vigyázó F. u. 22. sz. alatti lakosok ingatlan eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat
képező Fegyvernek, Hársfa u. 11. II. lh. I/2. sz. alatti (2544/2/A/8 hrsz.) ingatlanra.
Az eladni kívánt lakás 1985-ben épült, 54 m2 nagyságú és 10 m2-es tároló helyiség tartozik hozzá,
mely 8 lakásos társasházban található. A lakás frekventált helyen található, a Holt-Tisza közelsége
miatt szálláshelyként, szolgálati lakásként, bérlakásként kiváló. Jó állapotú, festést igénye, rezsi
költsége alacsony. Eladók az eladási árat 7.000.000.- Ft készpénzben jelölik meg.

Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlására,
valamint igény sem merült fel azzal kapcsolatosan, hogy az ingatlant esetlegesen az önkormányzat
bérlakás (orvos, tanár) céljára megvásárolná.

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

……………./2008. (XI. 27.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Hársfa u. 11. II. lh. I/2. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

„A” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Hársfa u.

11. II. lh. I/2. sz. alatti ingatlant megvásárolja a 2008. évi költségvetés
terhére 7.000.000.- Ft-ért Gődér Lászlóné és Bakondi Imréné
Fegyvernek, Gyóni G. u. 6., valamint Jankovics Mihályné Vecsés,
Vigyázó F. u. 22. sz. alatti lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Hársfa u. 11. II. lh. I/2. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Gődér Lászlóné, Bakondi Imréné
Fegyvernek, Gyóni G. u. 6. sz., valamint Jankovics Mihályné Vecsés, Vigyázó F. u. 22.
sz. alatti lakosoktól.

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

Fegyvernek, 2008. november 14.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Készítette: Stefán A.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére 0242/8 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanból történő területvásárlására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fegyverneki 0242/8 hrsz. alatti, 14,0816 ha területű, 235.87 AK értékű szántó és erdő művelési ágú ingatlan
osztatlan közös tulajdonban van, az önkormányzat tulajdonát képezi 3,6092 ha nagyságú, 60.51 AK értékű
terület. A fenti területnek az önkormányzat több mint 10 éve haszonbérlője.
2008. október 25-én Jancsó András 1205 Budapest, Mikszáth u. 71. sz. alatti lakostól felajánlás érkezett a
Polgármesteri Hivatalhoz a fegyverneki 0242/8 hrsz. alatti szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozóan.
Az eladó tulajdonát képezi 2,0490 ha területű, 34.32 AK értékű szántó, melyet 8.000.- Ft/AK áron, azaz
274.560.- Ft-ért értékesítene.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.

……………………../2008. (XI. 27.) sz. határozati javaslat
A fegyverneki 0242/8 hrsz-ú szántó és erdő művelési ágú ingatlanból történő területvásárlására.

„A” alternatíva: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0242/8 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból 2,0490 ha nagyságú,
34.32 AK értékű szántó és erdő művelési ágú ingatlant 8.000.-
Ft/AK áron, azaz 274.560.- Ft-ért Jancsó András 1205 Budapest,
Mikszáth u. 71. sz. alatti tulajdonostól megvásárolja a 2008. évi
költségvetés terhére.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

„B” alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0242/8
hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból nem vásárolja meg Jancsó
András tulajdonát.

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

Fegyvernek, 2008. november 13.
/:Huber Ferenc:/

polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére 0384/8 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanból történő területvásárlására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fegyverneki 0384/8 hrsz. alatti, 6,4191 ha területű, 223.39 AK értékű szántó művelési ágú ingatlan osztatlan
közös tulajdonban van, az önkormányzat tulajdonát képezi 2,0344 ha nagyságú, 70.92 AK értékű terület. A többi
területnek az önkormányzat 2003. óta haszonbérlője.
2008. november 07-én Tóth József Fegyvernek, Viola u. 37. sz. alatti lakostól felajánlás érkezett a Polgármesteri
Hivatalhoz a fegyverneki 0384/8 hrsz. alatti szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozóan.
Az eladó tulajdonát képezi 0,9632 ha területű, 33.57 AK értékű szántó, melyet 450.000.- Ft-ért értékesítene,
mely aranykoronánként 13.405.- Ft-ot jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.

……………………../2008. (XI. 27.) sz. határozati javaslat
A fegyverneki 0384/8 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlására.

„A” alternatíva: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0384/8 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból 0,9632 ha nagyságú,
33.57 AK értékű szántó művelési ágú ingatlant 13.405.- Ft/AK áron,
azaz 450.000.- Ft-ért Tóth József Fegyvernek, Viola u. 37.
sz. alatti tulajdonostól megvásárolja a 2008. évi költségvetés terhére.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

„B” alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0384/8
hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból nem vásárolja meg Tóth
József tulajdonát.

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

Fegyvernek, 2008. november 13.
/:Huber Ferenc:/

polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27 -i ülésére buszváró pavilonok
építéséhez szükséges földterület bérléséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület döntése alapján beadott „Fegyvernek Nagyközség történelmi
településközpontjának rehabilitációja” című ÉAOP – 5.1.1 /E jelű pályázat 53.600.546 Ft
elszámolható összköltség mellett 48.240.491 Ft támogatásban részesült.
A beruházás része 2 db buszváró pavilon építése a központi (Felszabadulás út 164 és Felszabadulás
út 157 előtt) buszöblökben. Az eredeti tervekkel ellentétben a pavilonok nem építhetők meg a
buszváró szigeten, mivel ehhez szükséges területnagyság és kerékpárút nincs.
Ezért szükségessé vált a tervek módosítása, oly módon, hogy a tervezett buszváró pavilonok a
szomszédos telkekre (hrsz: 438; 2592) kerülnek (melléklet).
A beépítésre szánt telkek tulajdonosai Jancsó Mónika és Faragóné Jancsó Zsuzsanna, valamint a
Fegyvernek és Vidéke ÁFÉSZ. Az építési engedély kiadásához szükséges a tulajdonosok
hozzájárulása. A pályázat sikeressége érdekében pedig minimum 10 évre szóló bérleti szerződést
szükséges kötni a tulajdonosokkal.
A területek bérleti díja – jelképes – 5.000 Ft/év/terület + ÁFA összegben lett megállapítva. Az építési
engedélyezési eljárás határidőre történő lefolytatása érdekében, a bérleti szerződés 2008. november
18 –án került aláírásra.

Kérem fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

…………./2008. (XI. 27.) határozati javaslat buszváró pavilonok építéséhez szükséges
földterület bérléséről.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek, Felszabadulás u. 164.
szám alatti terület (hrsz: 2592) éven túli bérléséhez, 5000 Ft/év összegben 2008. december 1 -
től, buszváró pavilon építése érdekében.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek, Felszabadulás u. 159.
szám alatti terület (hrsz: 438) éven túli bérléséhez, 5000 Ft/év összegben 2008. december 1 -től,
buszváró pavilon építése érdekében.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. november 18.

………….…………..………………………
(: Huber Ferenc :)

polgármester
Készítette: Nardai D.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. november 27-i ülésére lakossági
kezdeményezésről

Tisztelt Képviselőtestület!

Dr.Kiss Györgyné képviselő asszonyt az előterjesztéshez csatolt lakossági kezdeményezéssel keresték
meg és kérték annak napirendre tűzését.

A lakosok által felsoroltakból a Képviselőtestület már több dologra kötelezettséget vállalt.

 A településközpont rehabilitációra beadott nyertes pályázatunkban szerepel a faluközpontban
lévő buszmegálló pavilon cseréje mindkét oldalon,

 új padok kihelyezése a központi parkban
 a 2009. évi költségvetésben szerepeltetni kívánunk használt konténer WC beszerzését a Sárga

iskola szociális blokkjához, és
 árajánlatunk van használt iker mobil konténer WC-re is, melyet a Kálvária dombnál fel lehet

állítani. Ezeket a tervkoncepcióban szerepeltetni kell.
 A karácsonyi díszkivilágítást az előző évhez képest bővítjük, erre kisebb összeg szerepel a

Körjegyzőség költségvetésében.
 A falu karácsonyfájának felállítására – mint azt a tájékoztatóban is jeleztem – a közelmúltban

alakult Hagyományőrző Egyesület vállalt kötelezettséget.
 A templomok megvilágításával kapcsolatosan a plébános urat és a lelkész urat írásban

megkerestem, sajnos válasz még nem érkezett. A Csonka torony megvilágításához viszont
műemléki felügyelet engedélye szükséges.

 A Nepomuki Szent János szobor sajnos nem az önkormányzat tulajdonosa, ennek rendezése
folyamatban van, keressük a tulajdonossal a kapcsolatfelvétel lehetőségét.

 A Vörösmarty úton lévő Kudelka kereszt felújítását terveztük, sajnos ebben az évben
elmaradt. Jövő évi költségvetésben szerepeltetni fogjuk.

 Kézsmárki Zoltán közreműködésével összegyűjtött értékek a Művelődési Ház és Könyvtár
gondozásában, a Könyvtár egy helyiségében vannak elhelyezve. A Felszabadulás u. 101. sz.
alatti ingatlan vásárlás is ilyen céllal történt. Két helyiség ma is rendelkezésre áll, de a
megnyitásnak technikai akadálya van (biztosítani kellene egy főt a gyűjtemény kezeléséhez).

A falumúzeum kialakítására és a templomok megvilágítására az önkormányzat gazdasági helyzetére
tekintettel nincs lehetőség.

Javaslom, hogy a Kudelka kereszt helyreállítását és a Sárga iskolához és a Kálvária dombhoz WC
konténer beszerzését a tervkoncepcióban szerepeltessük.

……………/2008.(XI.27.) sz. határozati javaslat

Lakossági kezdeményezésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Dr.Kiss Györgyné képviselő által
benyújtott lakossági kezdeményezésről készült előterjesztést elfogadja.
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A Képviselőtestület kötelezettséget vállal, hogy a 2009. évi költségvetési
tervkoncepcióban az alábbi feladatokat szerepelteti:

1. Vörösmarty úti Kudelka kereszt helyreállítása
2. Sárga iskolába és a Kálvária dombhoz WC konténer vásárlása.

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2008. november 18.

Huber Ferenc
polgármester





1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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2008.
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( e Ft )

2008
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2008.
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2008.
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(%)
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mód. elői.

( e Ft )

2008.
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(e Ft)

teljesíté

s

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 64 221 65 294 46 898 71,83 17 225 17 872 11 437 63,99 23 893 23 491 12 903 54,93 105 339 106 657 71 238 66,79

I. Működési bevételek 19 292 19 292 14 183 73,52 3 717 3 717 2 937 79,02 3 694 2 721 2 339 85,96 26 703 25 730 19 459 75,63

- Intézményi működési bevét. 19 292 19 292 14 183 73,52 3 717 3 717 2 937 79,02 3 694 2 721 2 339 85,96 26 703 25 730 19 459 75,63

Ebből: étkezésre 17 816 17 816 12 993 72,93 3 584 3 584 2 795 77,99 3 629 2 656 2 216 83,43 25 029 24 056 18 004 74,84

Ebből: egyéb 1 476 1 476 1 190 80,62 133 133 142 106,77 65 65 123 0,00 1 674 1 674 1 455 86,92

- Önkorm. Sajátos műk. bevét. 0

II. Támogatások 0

III. Felhalmozási és tőkej. bev. 0

IV. Támogatás értékű bevétel 3 070 3 070 2 555 83,22 2 050 2 620 1 817 69,35 3 829 4 749 3 201 67,40 8 949 10 439 7 573 72,55

- Tám. ért. működési bevétel 3 070 3 070 2 529 82,38 2 050 2 620 1 817 69,35 3 829 4 749 3 201 67,40 8 949 10 439 7 547 72,30

= Szoc.pol. támogatás 3 070 3 070 2 529 82,38 2 050 2 620 1 817 69,35 3 829 4 749 3 201 67,40 8 949 10 439 7 547 72,30

= Egyéb támogatás ért. bev. 0 0 26 0,00 0 0 26

- Tám. ért. felhalm. bevétel

= Egyéb

V. Véglegesen átvett pénzeszk.

- Működési célú pénzeszközök

- Felhalm. célú pénze.átvétele

VI. Hitelek

VII. Pénzforg. nélk. bevételek 0 1 076 1 076 100,00 0 1 230 1 230 0 4 235 4 235 0 6 541 6 541 100,00

- Előző évi pénzm.igénybev. 0 1 076 1 076 100,00 0 1 230 1 230 0 4 235 4 235 0,00 0 6 541 6 541 100,00

VIII. Intézményfinanszírozás 41 859 41 856 29 084 69,49 11 458 10 305 5 453 52,92 16 370 11 786 3 128 26,54 69 687 63 947 37 665 58,90

= Állami normatíva 29 721 29 721 20 422 68,71 8 250 8 250 4 654 56,41 12 227 11 927 5 305 44,48 50 198 49 898 30 381 60,89

= Kistérségi normatíva 10 162 10 162 6 983 68,72 2 668 2 668 1 505 56,41 3 698 3 570 1 588 44,48 16 528 16 400 10 076 61,44

= 13.havi bérhez állami pótigény 898 898 898 100,00 198 198 198 100,00 248 248 248 100,00 1 344 1 344 1 344 100,00

= illetményemeléshez pótigény 1 078 1 362 1 068 78,41 342 419 326 77,80 197 276 222 80,43 1 617 2 057 1 616 78,56

=Önk. kiegészítés 0 558 558 100,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 558 558 100,00

= Szabad pénzm. miatti elvonás -845 -845 100,00 -1 230 -1 230 100,00 -4 235 -4 235 100,00 -6 310 -6 310 100,00

IX. Kölcsönök visszatérülése - -

2008

Teljesítés

összsen %-

ban

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény 2008.évi költségvetéésnek I-III.n.éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Fegyvernek Örményes Kuncsorba

2008

Teljesítés

összsen

( e Ft)

2008 mód.

elői. összsesn

( e Ft )

2008 er.

elői.

összsesn

( e Ft )

2013.05.12
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teljesítés

(e Ft)

teljesíté

s

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2008

Teljesítés

összsen %-

ban

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény 2008.évi költségvetéésnek I-III.n.éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Fegyvernek Örményes Kuncsorba

2008

Teljesítés

összsen

( e Ft)

2008 mód.

elői. összsesn

( e Ft )

2008 er.

elői.

összsesn

( e Ft )

KIADÁS ÖSSZESEN: 64 221 65 294 44 870 68,72 17 225 17 872 10 647 59,57 23 893 23 491 12 043 51,27 105 339 106 657 67 560 63,34

I. Személyi juttatás 27 729 28 226 20 098 71,20 5 788 5 846 4 549 77,81 6 282 6 528 4 746 72,70 39 799 40 600 29 393 72,40

= Bér 23 230 23 727 17 256 72,73 5 227 5 285 4 186 79,21 5 799 5 859 4 438 75,75 34 256 34 871 25 880 74,22

= Egyéb 4 499 4 499 2 842 63,17 561 561 363 64,71 483 669 308 46,04 5 543 5 729 3 513 61,32

II. Járulékok 7 680 7 839 5 973 76,20 1 772 1 812 1 420 78,37 1 957 1 996 1 490 74,65 11 409 11 647 8 883 76,27

III. Dologi kiadások 27 303 28 034 18 799 67,06 7 903 8 573 4 678 54,57 8 809 8 832 5 434 61,53 44 015 45 439 28 911 63,63

= Vásárolt élelmezés 21 101 21 101 13 579 64,35 5 634 6 204 4 036 65,05 7 490 7 505 4 871 64,90 34 225 34 810 22 486 64,60

= Kötött dologi 3 277 3 277 2 305 70,34 583 583 216 37,05 668 668 336 50,30 4 528 4 528 2 857 63,10

- phszichológus foglalk. 900 900 675 75,00 900 900 675 75,00

- energia 2 377 2 377 1 630 68,57 583 583 216 37,05 668 668 336 50,30 3 628 3 628 2 182 60,14

= Egyéb dologi 2 925 3 656 2 915 79,73 1 686 1 786 426 23,85 651 659 227 34,45 5 262 6 101 3 568 58,48

V. Egyéb támogatás

VI. Ellátottak pénzb. tám.

VII. Felhalmozási kiadások 373 373 0 373 373 100,00

= Felújítás 0 0,00

= Beruházás . 0 0 0 0 0 373 373 0 373 373 100,00

VIII. Tartalék 1 509 1 195 0,00 1 762 1 641 0 0,00 6 845 5 762 0 10 116 8 598 0 0,00

=pénzmaradvány 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00

= egyéb 1 509 1 509 1 762 1 641 6 845 5 762 10 116 8 912

IX. Hitel visszafizetés

X. Intézményfinanszírozás

XII. Adott kölcsön

XI. Szoc.pol. -

- Átlaglétszám 14,67 14,67 14,67 3,875 3,875 3,875 - 4,00 4,00 4,00 22,545 22,545

2013.05.12



Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet

eFt-ban

Az intézmény 2008. évi felújításai

Megnevezés

2008.évi
eredeti

előirányzat

2008.évi
módosított
előirányzat

2008.évi
I-III.n.éves
teljesítése

Teljesítés %-
ban

1.

2.

3.

Felújítás összesen:

Az intézmény 2008 évi beruházásai 3.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés

2008.évi
eredeti

előirányzat

2008.évi
módosított
előirányzat

2008.évi
I-III.n.éves
teljesítése

Teljesítés %-
ban

Kuncsorba
Térelválasztó fal 180 180 100,00
Kuncsorba
Számítógép 193 193 100,00

3.

4.

Összesen: 373 373 100,00
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

T Á J É K O Z T A T Ó

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2008. november 27-i ülésére az Önkormányzat
2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.79.§. (1) bekezdése alapján Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást
adom:

A költségvetés eredeti főösszege 2.094.686 eFt. Ez idáig a 2008. évi költségvetés kettő alkalommal került
módosításra, mely során a főösszeg 144.719 eFt-tal 2.239.405 e Ft-ra emelkedett.
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt a beszámolási
időszakban.

A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 2.000 eFt-os keret terhére a
következők voltak:

Feladat megnevezése
Összeg (e
Ft)

POLGÁRMESTERI KERET +2.000
1. Az ELNÉZÉST zenekar támogatása -25
2. A JNKSZ Megyei Karnagyok Kórusának
támogatása

-200

3. A törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Oktatási Intézmény támogatása

-200

4. 1 fő temetési kölcsön -163
5. Polgármesteri Hivatal vizesblokk-átépítés
kivitelezési terv költségei

-210

6. 3 fő temetési kölcsön -307
7. Tanulmányi verseny szaktábori részvétel díja -39
8. 1 fő temetési kölcsön -137
9. Egészségkárosodott gyermekek táboroztatása
Magyar Vöröskereszt támogatása

-20

10. Fegyverneki Horgászegyesület támogatása -30
11.1 fő temetési kölcsön -150
12. Visszatérülés kölcsönből +307
13. Nemzetközi kerékpárverseny támogatása -50
14. Művelődési Ház és Könyvtár légkondícionáló
berendezés

-288

15. Kölcsön visszatérülés +234
16. védőnők részére note book vásárlása -198
17. Szakmai tapasztalat csre német óvónökkel-
szállásköltség hozzájárulás

-80
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Öszesen -1.556
Maradvány: 444

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú
melléklet 21-22. oldala tartalmazza.

Összegzés

Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyed éves teljesítése

Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 69,30%, mely 5,70%-kal maradt alatta az időarányos
teljesítés szintjének.
A működési bevételek teljesítése 74,29 %-os. A Polgármesteri Hivatal növénytermesztés szakfeladaton illetve a
Közterület hasznosítás szakfeladaton van nagyobb arányú bevétel lemaradás.(napraforgó, búza értékesítés
bevételei, Vendel napi Búcsú bevételei) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása megfelelő,
időarányos szint feletti, 82,10% -os. Ezen belül a helyi adókból időarányosan 14.370 eFt többletbevétel folyt
be. Az átengedett SZJA bevételek és állami támogatások a mindenkori finanszírozási rend szerint alakultak. A
felhalmozási és tőke bevételeknél nagyobb arányú az elmaradás, mert az egyéb önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó bérleti díjakból negyed évet követően realizálódnak a bevételek.
A támogatás értékű bevételeknél szereplő kistérségi hozzájárulások, OEP finanszírozások a finanszírozási
rendnek megfelelően alakultak.
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 5,81 %-os, melynek oka, hogy
a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél azok az összegek szerepelnek, melyekre pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat.(decemberi költségvetés módosításkor az előirányzatot csökkenteni kell az eredménytelenül
zárult pályázatok összegeivel)
2008. szeptember 30-án 80.363 eFt folyószámlahitelt vett igénybe az önkormányzat, ami 67,70%-os teljesítést
jelent az előirányzathoz viszonyítva. A terv szerinti felhalmozási hitelekből 16,38%-ot használtunk fel, a
további hitelfelvételek a folyamatban levő beruházások ütemének függvényében várhatók(Komposztáló telep
tervezés, Csobánkai út felújítás, Szivárvány úti vízhálózat bővítés).
Az előző évi pénzmaradvány 90,92%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. (a maradvány a belvíz
miatti károk enyhítésére kiutalt támogatásból van) Az időarányostól alacsonyabb teljesítést mutat a kölcsönök
visszatérülése, 68,01%-os.

Kiadások: Az önkormányzat kiadásait összességében 68,48%-ra teljesítette, időarányos szint alatt. A személyi
juttatások teljesítése ezen belül 74,39 %-os, időarányosnak tekinthető. A járulékok kiadásai is ennek
megfelelően alakultak az I. félévben az előirányzathoz viszonyított teljesítés 75,20%. A dologi kiadások
megközelítőleg időarányos teljesítést mutatnak, 75,43%-os az önkormányzati szintű teljesítés időarányos. A
pénzeszköz átadások is a időarányos szint alatt teljesültek. (64,94%)Míg a működési célú pénzeszközátadások
80,53%-ra teljesültek a felhalmozási célú pénzeszközátadások 43,56%-os teljesítést mutatnak.( belvíz kár miatti
péneszközök)
Az egyéb támogatások kifizetései 6,01 %-kal meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek a kereső
tevékenység mellett folyósított ellátások, illetve az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális segélyek
kifizetései.
Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 45,21%-os, jóval alatta marad az időarányos szintnek, mert a
tervezett ösztöndíj kifizetések későbbi időpontban lesznek esedékesek. A felhalmozási kiadások alakulását a
pályázati eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.
A hitel visszafizetés 132,07 %-os . 118.890 eFt folyószámlahitelt, 2.677 eFt megelőlegezett célhitelt, és az éves
ütemezésnek megfelelően 23.581 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a beszámolási időszakban. Az első három
negyed évben összesen 55.000 eFt munkabérhitel vett fel és fizetett vissza az önkormányzat. Az adott
kölcsönök előirányzatának 56,47 %-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra építésre adott
kölcsönök teljesítése 33,83 %-os, az önkormányzati helyi lakásvásárlási és építési kölcsönökből 25,50% került
felhasználásra, míg az egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 80,78%-os volt
a beszámolási időszakra.
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A támogatás értékű kiadások teljesítése magasabb az időarányos szintnél 81,46%. Ennek oka, hogy a
felhalmozási célú kiadások meghaladják az éves előirányzatot a Vízműnél az Örményesi tartalék átadás miatt
(154,81 %), (költségvetés módosításkor előirányzati oldalról rendezni kell) A működési célú támogatás értékű
kiadások előirányzathoz viszonyított 78,78 %-os teljesítést mutatnak.

Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 322,02 fő, 102,26% ez szeptember 30-án +7,13 főt jelent.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Szalai Sándor Általános Iskola -Örményes

+1,75 fő – 3 fővel csökkent év közben az
engedélyezett álláshelyek száma ( év végére nem
várható túllépés e miatt)
- 0,25 fő-kető álláshely a vizsgált időszak egy
részében került betöltésre

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
(Fegyverneki telephely)

-0,65 fő- a személyi változások miatt betöltetlen
álláshelyek

Polgármesteri Hivatal-701015-
Ingatlan hasznosítás szakfeladat

+0,4 fő – 1 fő 4,5 hó nyugdíjazás miatt
átfedés(karbantartási feladatokra kőműves)

Polgármesteri Hivatal-7518452-
Közhasznú foglalkoztatás szakfeladat

+6,58 fő- a foglalkozatatás év végére a terv szerint fog
alakulni

Polgármesteri Hivatal-7518455-
Gondnokság szakfeladat

+0,08 fő- a távollétek idején helyettesítő személy(nem
tervezett)

Polgármesteri Hivatal-751867-
Köztemető fenntartás szakfeladat

+0,5 fő – megnövekedett feladat miatt (a feladatra
alkalmas személyt kellett felvenni)

Polgármesteri Hivatal-9309321-
Máshová nem sorolt szolgáltatás szakfeladat

+0,83 fő- 3 fő foglalkoztatott 10 hó ( többlet bevétel
fedezi a béreket-festők)

Fegyverneki Vízmű +1 fő- 1 fő támogatott foglalkoztatása
Orvosi rendelő -3,11 – a fogorvosi körzet dolgozói 09.15-től, a házi

gyermek orvosi asszisztens 08.01-től van
alkalmazásban ezek okozzák a költségvetésben
engedélyezett létszámtól való eltérést

ÖSSZESEN: +7,13 fő

A IV. negyedévben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a
költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.

A 2008. évi költségvetés I-III. negyed éves teljesítési adatai a tervszámok feszítettsége mellett azok
realitását, az intézmények mind gondosabb, célratörőbb munkáját, valamint a teljesített többletek
miatti előirányzat-módosítás további indokoltságát jelzik.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az intézmény összességében a bevételeit 66,79 %-ra, kiadásait 63,34 %-ra teljesítette.

FEGYVERNEK

Bevételek
Az intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel teljesítése kissé elmarad a
módosított előirányzat időarányos részétől. Ennek több oka van. Több ellátott esetében nem kérhettük
a teljes térítési díjat, mivel az meghaladta jövedelmének a jogszabályban előírt 25-30 % . Ez az összeg
az I-III.n. évben 86 e Ft. Az ellátottak a tervezettnél 800 adaggal kevesebb ebédet kértek. Az
alkalmazottaknál azért kevesebb a befizetés, mert volt olyan dolgozó, aki a természetbeni étkezés
helyett az utalványt kérte.
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Az egyéb bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat tartalmaz. A házi
gondozásért fizetett térítési díjra szintén igaz az étkezésnél leírt 25 %( házi gondozás ) 30 % ( házi
gondozás és étkezés ) -os határ, így az ellátottaknak 214 e Ft-ot nem kellet megtéríteni,
az ebéd kiszállításnál pedig 146 e Ft-ot. Ebben az évben kellett a nappali ellátásért először fizetni. Ez
az I-III.n. évben 255 e Ft bevétel ami az eredeti költségvetésben nem szerepel. Ennek egy része volt a
fedezte a májusban megrendezett Anyák Napi és októberben az Idősek Napi ünnepségnek, valamint az
egyes klubok külön kis összejöveteleinek.
Az intézményfinanszírozást a 8/2008.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte
az intézmény.
A támogatásértékű bevétel a szociálpolitikai támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja.
Ez időarányosnak mondható, mivel az I. n. évben az utólagos térítési díj fizetés miatt magasabb a
támogatás, valamint december hónapban az ünnepek miatt a tapasztalatok szerint kisebb az ebéd
igény.
A pénzmaradványt a 13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatásokon belül a bér felhasználás időarányos. Az I-III.n.évben egyszeri kifizetésként
13. havi juttatás és jutalom kifizetése történt szociális képzés miatt. Ugyanakkor a betegszabadság és a
táppénz csökkentette a bér felhasználást. A betegszabadságra fizetett juttatás az egyéb személyi
kiadások között jelentkezik.
Az egyéb személyi juttatás megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd
kiszállításért kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása.
A negyedik negyedévben várható a tanfolyamok indulása. Ugyanakkor növelte az előirányzat
felhasználást az itt elszámolt betegszabadság.
A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknál az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés igénybevétele elmarad az időarányostól. Ennek két oka van. Az egyik, hogy az
élelmezési számlákat utólag fizetjük, így ebben a félévben csak nyolc havi számla került elszámolásra,
a következő negyedévben pedig majd négy havi. A másik ok az, hogy az igénybevétel alatta marad a
tervezettnek havonta átlag 100 adaggal.
A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a
szolgáltató több havi villamos energia felhasználást egyszerre számláz, így a harmadik negyedévben
nem kaptunk számlát.
Az egyéb dologi kiadásoknál magasabb a felhasználás a módosított előirányzathoz képest. A tervezett
irodaszer felhasználás, a postaköltség, a telefondíj valamint a munkáltató által fizetett személyi
jövedelemadó ( telefon használat után ) felhasználása meghaladta az egész évre tervezett előirányzatot
alultervezés miatt ( tervkoncepció szerint ).

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt.

A tartalékot az intézmény a 13/2008.(IV.30. ) sz. önk. határozat szerint felhasználta.
- Szabad pénzmaradvány 845 eFt
-
- Kötött pénzmaradvány 231 e Ft

-ÁFA befizetés 129 e Ft
-Élelemzési számla 14 e Ft
-Foglalkozás egészségügy 88 e Ft
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A létszám, bér, és járulékok az I-III. n.évben a tervezett szerint alakult. Az élelmezési bevétel és
kiadás nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.

ÖRMÉNYES

Bevételek
Az intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel a tervezett előirányzatnak
megfelelően alakult. Az időarányosnál kissé magasabb bevételnek az az oka, hogy a második
negyedévben megnőtt az étkezők száma, ugyanakkor a harmadik negyedévre visszaesett. Évvégére
várhatóan az étkezési bevétel teljesül.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási
díjat az idén vezette be az intézmény az eredeti előirányzatban nem szerepel. Félévig a nappali
ellátásért 26 e Ft-ot fizettek az ellátottak.
Az intézményfinanszírozást a 8/2008.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte
az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2007. évi pénzmaradványt vette igénybe
az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a
pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás
felhasználást együtt kell kezelni.
A támogatásértékű bevétel a szociálpolitikai támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja.
Ez kissé alacsonyabb a módosított előirányzathoz képest, mivel a harmadik negyedévben csökkent az
ebéd adagok száma. Évközben kértük a szociálpolitikai támogatás előirányzatának megemelését. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a negyedik negyedévre ismét emelkedni fog az ebédet kérők száma.
A pénzmaradványt a 13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatások a tervezettnek megfelelően alakult. Az I-III.n. évben egyszeri kifizetésként 13.
havi juttatás és jutalom kifizetése történt szociális képzés miatt.
A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.
A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadás időarányosnak mondható. Az élelmezési számlákat
utólag fizetjük, így a beszámolási időszakban csak nyolc havi számla került elszámolásra. A kötött
dologi kiadás az energia felhasználás, ami megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a harmadik
negyedévben az energia számlákat nem kaptuk meg. Az egyéb dologi kiadásnál megtakarítás
mutatkozik.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A tartalékot, pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint 1.230 e F

A létszám, bér, és járulékok az I-III.n..évben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás
nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

A tervezett szociálpolitikai támogatás valószínűleg fedezi a kiadásokat.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.
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KUNCSORBA

Bevételek
Az intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel magasabb a módosított
előirányzat időarányos részénél. Ennek oka, hogy a térítési díj hátralékok nagy részét a harmadik
negyedévben befizették az ellátottak. .Ez jelentősen növelte a bevételt. Az egyéb bevétel házi
gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az idén vezette be az
intézmény az eredeti előirányzatban nem szerepel. Félévig a nappali ellátásért 59 e Ft-ot fizettek az
ellátottak.
Az intézményfinanszírozást a 8/2008.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte
az intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2007. évi pénzmaradványt vette igénybe
az intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a
pénzmaradvánnyal csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás
felhasználást együtt kell kezelni.
A támogatásértékű bevétel a szociálpolitikai támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja.
Ez időarányosnak mondható, mivel a harmadik negyedévi elszámolást még nem tartalmazza.
A pénzmaradványt a 13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatásokon belül a bér a tervezettnek megfelelően alakult. Az első félévben egyszeri
kifizetésként 13. havi juttatás és jutalom kifizetése történt szociális képzés miatt.
Az egyéb személyi juttatások megtakarítása az étkezési hozzájárulás megtakarítása. A dolgozók a
természetbeni étkezés helyett az utalványt kérték .
A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.
A dologi kiadások felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az élelmezési kiadás időarányos,
mivel számlákat utólag fizetjük, így ebben a beszámolási időszakban nyolc havi számla került
elszámolásra. Éves szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. A kötött dologi
kiadás az energia felhasználás, ami időarányosnak mondható, megtakarítást mutat. A megtakarítás oka,
hogy a szükségesnél kevesebbet számlázott a szolgáltató, amit az elkészült elszámolási számla alapján
a következő negyedévben utaltunk. Így ez még nem került bele a teljesítésbe. Az egyéb dologi
kiadásnál megtakarítás mutatkozik.
A felhalmozási kiadások a módosított előirányzat szerint alakult.

Felhalmozási kiadások:

Térelválasztó fal 180 e Ft
Számítógép 193 e Ft
összesen: 373 e Ft

A tartalékot,pénzmaradványt az intézmény felhasználta
a13/2008.(IV.30.) sz. önk. határozat szerint 4.235 e Ft

A létszám, a kiadások és bevételek az I-III.n..évben a tervezett szerint alakultak.

A tervezett szociálpolitikai támogatás várhatóan fedezi a kiadásokat.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat nem várható.
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II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Fegyverneki Óvodák és Bölcsőde
1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102 %-ra változott.

a. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok nem változtak.
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok

Óvodák esetében a szülők és magánszemély által befizetett 577 e Ft, alapítványtól
átvett (úszásoktatásra,nyári táborra ) 150 e Ft.
Az intézményfinanszírozás változását intézményigazgató jutalma és járuléka,
dolgozók egyszeri kereset kiegészítése, polgármesteri keretből kapott óvónők
továbbképzési támogatása, szabványossági felülvizsgálatra kapott pénzeszköz jelenti.

c. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
( 1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel
összhangban van.

1.) A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként
jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően
átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, szülők által befiz. eszközbeszerzésre.)
Felhasználása folyamatos.

2.) Hiány/többlet összegének alakulása
Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Fegyvernek esetében hiánnyal, illetve
többlettel nem számolunk. A Bölcsőde esetében a belső helyettesítések miatt bértöbbletre van
szükség, amit az óvodák bérmaradványa kompenzál.

3.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 61,25 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az

élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt, bölcsödénél viszont az év
eleji kihasználtság nagyon alacsony, így ott a teljesítés csak 47,88 %.

 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése óvodáknál 65,05 %, bölcsödénél
78,83 % eltér a tervezettől,melynek oka hogy a tervezés időszakában még nem volt ismert a
GYVT körbe tartozó bölcsődés gyermekek száma, így azokkal nem számoltunk.

 Egyéb átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az
előirányzatoknál leírt feladatokra.

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket. (pl. 13.havi illetmény, egyszeri
ker.kieg.,ped.szakköny..)

 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént,
illetve folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 73,17 %, bölcsödénél 76,19 %. A

bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév
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folyamán is magas a betegszabadságra, táppénz harmadára kifizetett összeg 859 e Ft,
melyet a bérmegtakarítás alig fedez. 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 az időarányos , a jubileumi jutalmak
kifizetéseit figyelembe véve.

 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 összegek(úszásoktatás, nyári tábor, óvónők továbbképz.) teljes

mértékben felhasználásra került.
A szülők által befizetett összegek szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.

 Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az
évközben jelentkező plusz kiadások, melyeknek fedezetét még ezt követően kell
megoldanunk pl. rehabilitációs hozzájárulás, gépkarbantartások-felülvizsgálatok stb. Az
energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.

 Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. A tagóvodák
az előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 100%-ban felhasználták.
Az előző évről áthúzódó feladatként jelentkező bölcsődei udvar kialakítása megtörtént már
csak 40 m2 kültéri burkolat hiányzik.

 2008. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi
lehetőségeink nincsenek.

Az évvégéig várható bevételek és kiadások.
A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl eszközpályázatokon
nyert pénzeszközök előirányzatosítása. 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).

Örményes Napsugár óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 107 %-ra változott.

a. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok nem változtak.
b. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok

A szülők és magánszemély által befizetett 300 e Ft.
Munkaruha juttatásra biztosított összeg 162 e Ft.( Örményes-i Önkorm.által)

c. Az intézményfinanszírozás változását
a dolgozók egyszeri kereset-kiegészítése jelenti, valamint az előző évi szabad
pénzmaradvány figyelembevétele, mint mínusz korrekciós tényező.

d. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .
( 1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel
összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása
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Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként
jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt így jóváhagyást követően
átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, jubileumi jutalom étkezési hj..
Eszközbeszerzésre.) , illetve intézményfinanszírozás korrekciós tétel. Felhasználása folyamatos.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása
Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Örményes esetében hiánnyal, illetve
többlettel nem számolunk.
4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 48,05 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az

élelmezést igénybevevők a tervezettnél nagyobb számban GYVT körbe tartozók (ingyenesen
étkezők), így a saját működési bevételek objektíve nem teljesülnek a szoc. pol. viszont
növekszik.

 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 80,14 %, eltér a tervezettől,
melynek oka az előzőekben ismertetett.

 Egyéb átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az
előirányzatoknál leírt feladatokra.

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket. (pl. 13.havi illetmény, egyszeri
ker.kieg.,ped.szakköny..)

 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént,
illetve folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 75,31 %. A bérfelhasználás teljesítése is

tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra
kifizetett összeg 77 e Ft, melyet a bér 1 %-a (változóbér) fedez. Kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra kerül. Az előző évi
pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak .

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos , a jubileumi jutalmak kifizetését
figyelembe véve.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,

melynek oka nyári hónapokban az igénybevétel alacsonyabb.
 A céljelleggel biztosított összegek

A szülők által befizetett összegek szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.
 Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az

évközben jelentkező kiadások pénzügyi teljesítése részben áthúzódik a IV. n. évre. Az
energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.

 Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek.
Ezen túlmenően mintegy 220 e Ft-ot fordítottunk berendezések, felszerelések pótlására,
cseréjére.

 2008. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi
lehetőségeink nincsenek.

Az évvégéig várható bevételek és kiadások.
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A IV.n. évi 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).

Kuncsorbai óvoda

1.) Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 102 %-ra változott.

e. Az intézményi működési, és szoc.pol.bevételi előirányzatok nem változtak.
f. Az egyéb működési célú bevételi előirányzatok

A szülők és magánszemély által befizetett 49 e Ft.
g. Az intézményfinanszírozás változását

a dolgozók egyszeri kereset kiegészítése jelenti.
h. További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány .

( 1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változásai a fentiekben említett bevételi növekedésekkel
összhangban van.

2.) A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az ami tartalékként
jelenhetne meg, de az teljes egészében kötelezettséggel terhelt így jóváhagyást követően
átcsoportosításra került a jogcímekhez (bér-járulék, eszközbeszerzésre.). Felhasználása
folyamatos.

3.) Hiány/többlet összegének alakulása
Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy Kuncsorba esetében hiánnyal, illetve
többlettel nem számolunk.
4.) A költségvetés teljesülésének alakulása

A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében igaz ugyan, hogy 55,57 % a teljesítés, mely abból adódik, hogy az

élelmezés igénybevétele nyári hónapokban igen kismértékű volt.
 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 66,64 %, eltér a tervezettől,

melynek oka az előzőekben ismertetett.
 Egyéb átvett pénzeszközök meghatározott feladatokhoz teljesítésre kerültek az

előirányzatoknál leírt feladatokra.
 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,

figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket. (pl. 13.havi illetmény, egyszeri
ker.kieg.,ped.szakköny..)

 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele megtörtént,
illetve folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 75,07 %. A bérfelhasználás teljesítése is

tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Kiemelkedő munkáért járó kereset
kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra kerül. Az előző évi pénzmaradvány
bér része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjainak .
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 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos. ( bérlettérítések, dolgozók
étkezési hozzájár. …)

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,

melynek oka nyári hónapokban az igénybevétel alacsonyabb.
 A céljelleggel biztosított összegek

A szülők által befizetett összegek szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.
 Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az

évközben jelentkező kiadások pénzügyi teljesítése részben áthúzódik a IV. n. évre. Az
energia költségek teljesítése időarányos. 1. sz melléklet tartalmazza kiemelten.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük.

 Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek.
Ezen túlmenően mintegy 74 e Ft-ot fordítottunk berendezések, felszerelések pótlására,
cseréjére.

 2008. évi beruházási felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi
lehetőségeink nincsenek.

Az évvégéig várható bevételek és kiadások.
A IV.n. évi 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).

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Intézményegység

 Az intézmény 2008. I-III. n.évi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,39 %-ra,
kiadását pedig 75,81 %-ra teljesítette.

 Az I-III. n.év folyamán az intézmény működési bevételei 8,38%-kal magasabbak az
időarányosnál, mert egyes bérleti díjak 2007. évi elszámolása idén történt meg és előre nem
tervezhető bérleti díjak (tanfolyamok) realizálódtak, az étkezési bevételek a terv időarányos
részének megfelelőek.

 A támogatásértékű bevételek működési célú része a tervnek megfelelően alakult, azonban a
HEFOP pályázat elszámolása folyamatban van, ezért még mintegy 3 millió Ft bevételt várunk az
év hátralévő részében.
A szociálpolitikai támogatás 71,24%-os teljesítése időarányosnak mutatkozik, figyelembe véve,
hogy a III. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében a bevétel megegyezik a módosított
előirányzat összegével, a felhalmozási célú bevételek 210,08%-os teljesítése a még nem tervezett,
de már befolyt szakképzési hozzájárulások nagy mértékének köszönhető.

 Az intézményfinanszírozás 72,30 %-os teljesítése kis mértékben alacsonyabb az időarányosnál,
az eltérés oka a tagintézmény év eleji jelentős készpénz maradványa.
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 A személyi juttatások 75,0 %-os, valamint a járulékok 75,43 %-os teljesítése összhangban van az
jelenlegi tervezett számokkal, - figyelemmel arra, hogy a számlás óraadók és a pedagógiai
szolgáltatások egy része a dologi kiadásoknál mutatkozik kiadásként. Az év hátralévő részében (a
HEFOP pályázat személyi juttatásait figyelembe véve) a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 70,67 %-os mértéke a várakozásnak megfelelő, tekintettel az
étkezési napok éven belüli egyenlőtlen megoszlására.

 Az egyéb dologi kiadások 83,95 %-os alakulása magasabb az időarányosnál, ezen belül különösen
a külön kezelt energia kiadások 85,6 %-os teljesítése magas.
A számlázott szellemi tevékenységek (óraadások) és szakmai szolgáltatások bérből történő
átcsoportosításával a mutató 75,10%-ra csökken, valamint a HEFOP elszámolással tovább javul a
helyzet, így remélhetőleg pótlólagos forrásbevonásra nem lesz szükség.

 Az ellátottak pénzbeli támogatása 42,65 %-os alulteljesítésének oka, hogy az ingyenes tankönyvek
elszámolása még nem történt meg.

 A felhalmozási kiadásoknál a beruházások a módosított terv 79,83%-ában teljesültek, ennek oka a
– most utolsó alkalommal fogadható - szakképzési hozzájárulások rövid időszakban történt
realizálódása.

 Az engedélyezett létszám évközben három fővel csökkent, így az átlagos állományi létszám 56 fő
volt az időszakban.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

 Az intézmény 2008. I-III. n.évi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
76,00 %-ra teljesítette, tehát időarányosnak mondható.

 Az I-III. n.év folyamán az intézmény működési bevételei összességében megfelelnek az
időaránynak, mert a tankönyv és egyéb kártérítések és a terembérleti díjak magasabbak a
tervezettnél, az étkezési bevételek azonban alacsonyabbak a terv időarányos részénél.

 A támogatásértékű bevételek működési célú része az időarányos tervnek 76,95%-a, ez
arányosnak mondható, felhalmozási célú bevétel nem volt az időszakban.
A szociálpolitikai támogatás 71,24%-os teljesítése időarányosnak mutatkozik, figyelembe véve,
hogy a III. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében teljesítés megegyezik a módosított
előirányzat összegével.

 Az intézményfinanszírozás 76,52 %-os teljesítése megfelel az időaránynak.

 A személyi juttatások 76,16 %-os, valamint a járulékok 76,81%-os teljesítése összhangban van az
jelenlegi tervezett számokkal. Az év hátralévő részében is a tervezettnek megfelelő alakulást
várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 65,13 %-os mértéke alacsonyabb a tervezettnél, igaz a könyvelés
még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást sem.

 Az egyéb dologi kiadások 91,73 %-os alakulása sokkal magasabb az időarányosnál, de a
pedagógiai szakmai szolgáltatás és a számlázott szellemi tevékenységek (óraadások) bérből történő
átcsoportosításával (2.005 e Ft) 76,37%-ra módosul az arány, ezért remélhetőleg pótlólagos
forrásbevonásra nem lesz szükség.
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 Az ellátottak pénzbeli támogatása 58,28 %-os teljesítésének oka, hogy az ingyenes tankönyvek
elszámolása még nem történt meg.

 A felhalmozási kiadások a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

 A létszám alakulása az eredeti költségvetésben elfogadottaknak megfelelően történt.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

 Az intézmény 2008. I-III. félévi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
69,64 %-ra teljesítette, tehát időarányosnál alacsonyabb mértékű.

 Az I-III. n.év folyamán az intézmény működési bevételei megfelelnek az előirányzatnak, hiszen a
73,57%-os teljesítés meghatározó eleme az étkezési bevétel, és az étkezési napok és az étkezést
igénybe vevők létszámának megoszlása nem időarányos.

 A támogatásértékű bevételek működési célú részének 68,98 %-os teljesülése alacsonyabb az
időarányosnál, azonban a szociálpolitikai támogatás 67,62%-os alakulása még jelentősen
módosulhat, hiszen a könyvelés még nem tartalmazza a III. n.évi elszámolást.

 A működési és felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz a tagintézményben a vizsgált
időszakban nem volt.

 Az intézményfinanszírozás 67,53 %-os teljesítése – a kiadások mértékének megfelelően –
alacsonyabb az időarányosnál.

 A személyi juttatások 72,33 %-os, valamint a járulékok 71,44%-os teljesítése elmarad az
időarányostól, azonban a más tagintézményből „áttanító” pedagógusok bérköltségének rendezése
árnyaltabbá teszi ezt az arányt, az év hátralévő részében a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 65,77 %-os mértéke a várakozásnál alacsonyabb mértékű, igaz a
könyvelés még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást.

 Az egyéb dologi kiadások 61,53 %-os alakulása alacsonyabb az időarányosnál, azonban az
energia költségek 86,93%-os teljesítése előre vetíti, hogy az év hátralévő részében ez a kiemelt
előirányzat összességében a módosított terv mértékét megközelítően realizálódhat.

 Az ellátottak pénzbeli támogatása alacsony, 19,75 %-os teljesítésének oka, hogy az ingyenes
tankönyvek elszámolása még nem történt meg.

 A felhalmozási kiadások a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

 A létszám 1 fővel az engedélyezett létszám alatt teljesült, mert 2 álláshely csak a vizsgált időszak
egy részében került betöltésre.

Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba

 Az intézmény 2008. I-III. n.évi bevételét és kiadását a módosított előirányzathoz viszonyítva
71,51 %-ra, teljesítette, tehát időarányosnál alacsonyabb mértékű.

 Az I-III. n.év folyamán az intézmény működési bevételei sokkal magasabbak az előirányzatnál,
mert a tagintézményvezető telefonhasználat térítése nem szerepel az előirányzatban, az étkezési
bevételek 95,24 %-os teljesítésének oka, hogy a térítési díj fizetésére kötelezett tanulók száma
meghaladta az eredeti tervben számított létszámot.
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 A támogatásértékű bevételek működési célú része a terv időarányos mértéke alatt teljesült, mert a
szociálpolitikai támogatás 60,00%-os teljesítésével meghatározó és a III. n.évi elszámolást a
könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési és felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz a tagintézményben a vizsgált
időszakban nem volt.

 Az intézményfinanszírozás 70,59 %-os teljesítése – a kiadások mértékének megfelelően –
alacsonyabb az időarányosnál.

 A személyi juttatások 74,80 %-os, valamint a járulékok 75,19%-os teljesítése megfelel az
időaránynak, az év hátralévő részében a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 59,87 %-os mértéke a várakozásnál alacsonyabb mértékű, igaz a
könyvelés még nem tartalmazza a szeptember havi elszámolást.

 Az egyéb dologi kiadások 60,24 %-os alakulása alacsonyabb az időarányosnál, azonban az
energia költségek 78,42%-os teljesítése előre vetíti, hogy az év hátralévő részében ez a kiemelt
előirányzat összességében a módosított terv mértét megközelítően realizálódhat.

 Az ellátottak pénzbeli támogatásának eddigi 5 %-os teljesítése az ingyenes tankönyvek
elszámolásakor „rendeződik”.

 A felhalmozási kiadások a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

 A létszám alakulása a végleges költségvetésben elfogadottaknak megfelelően történt.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény összességében bevételeit 68,04 %-ra, kiadásait 66,58 %-ra teljesítette.

BEVÉTELEK

Az intézményi bevételek teljesítése kissé magasabb az időarányostól. Ezen belül az étkezési bevétel
elmarad a tervezett előirányzattól, mivel évközben a természetbeni étkezés helyett étkezési utalványt
kértek a dolgozók. Az egyéb bevételek viszont magasabb teljesítést mutatnak. A terembérletért és
eszközhasználatért befizetett díjak a harmadik negyedév végére meghaladták a tervezett előirányzatot.
Kisebb mértékben, de szintén magasabb a bevétel a kávéház esetében is.

Az intézményfinanszírozást az intézmény a 8/2008.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján
szükség szerint kérte. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a nyugdíjba vonuló
dolgozó részére a jubileumi jutalmat a IV. n. évben fizetjük.

A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak. A Gyermekszínjátszó
Találkozó költségeire és zenekari eszköz vásárlásra.

A véglegesen átvett pénzeszközök a lakossági befizetéseket mutatják.

A pénzmaradványt az intézmény a 13/2008.(IV.30.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK

A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása megtakarítást mutat. Ennek oka az igénybevett
betegszabadság, ez az egyéb személyi juttatások között jelentkezik.
A megbízási díjaknál megtakarításként jelentkezett, hogy átmeneti időben az egyik csoportnak nem
volt vezetője. A próbákat és az előadásokat a tagok maguk tartották meg. Ez a költségcsökkentő
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megoldás nem állandósítható, csak addig működött így, amíg új, szakmai tudással rendelkező vezetőt
nem kapott a csoport.
Egy szakkörvezető 2008 nyarától vállalkozásban végzi a szakkörvezetési munkáját, ezért a kiadások a
dologi kiadások között jelentkeznek
A tárgyidőszakban kifizetett honoráriumok többsége is dologi kiadásként, számlásan merült fel.
A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.
A dologi kiadások teljesítése összességében megtakarítást mutat.
Az élelmezési kiadás a tervezett előirányzat időarányos részénél kevesebb, ennek okát a bevételeknél
leírtuk.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított kiadás
bevételarányos.
A kötött dologi kiadások között az önkormányzat által vállalt többletfeladat már megvalósult, ezek a
Gyermekszínjátszó Találkozó, a Majális, a Gulyásfesztivál, a Virágzó Tisza Napja valamint a fellépők
szállatásának költségei. Az energia felhasználás időarányos ( mivel a villamos energia számlákat csak
késve kapjuk meg ), valószínűleg az éves szükségletet fedezni fogja. Az egyéb dologi kiadás
megtakarítást mutat a könyv, folyóirat ( ezt az előirányzatot a könyvtár évvégére felhasználja, szállítási
nehézségek okozzák a késést. ), telefondíj, internet előfizetés ( szolgáltató váltással sikerült
csökkenteni a kiadásainkat ), az általános forgalmi adó a kiadás megtakarítások vonzataként.
A felhalmozási kiadás, beruházás a módosított előirányzat szerint alakult. A
tartalékot,pénzmaradványt az intézmény 13/2008.( IV.30.) sz. önk. határozat szerin felhasználta.

SZJA 1 % dologi kiadásokra 85 e Ft

Könyv beszerzés 23 e Ft

ÁFA befizetés 8 e Ft

Energia 79 e Ft

Összesen: 195 e Ft

Az intézmény működési bevétele évvégére várhatóan a jelenlegi módosított előirányzatnál magasabb
lesz ( amennyiben a minden a terv szerint alakul ), a kiadások a tervezett szerint alakulnak

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere által megküldött 30-156/2008. számú ügyirat értelmében Fegyvernek-
Örményes Körjegyzőség a 2008. évi költségvetésének I-III. negyed éves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást
adom:

1.) Pénzügyi terv végrehajtás, bevételek és kiadások teljesítése

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzat eredetileg 131.910 eFt volt, Fegyverneknél 114.710 eFt, Örményesnél 17.200 e Ft. Ez az
összeg évközben 10.227 e Ft-tal nőtt. Így jelenleg a módosított előirányzat 142.137 eFt.
Ezen összeg 137.980 e Ft intézmény finanszírozásból, 1.647 e Ft egyéb támogatásból ( népszavazásra kapott
támogatás és ülnöki díj ), 117 e Ft intézményi saját bevételből ( igazgatás szolgáltatási díj befizetés ), 2.393 e Ft
pénzforgalom nélküli bevételből ( előző évi pénzmaradvány ) tevődik össze. A bevételi tervét a Körjegyzőség
74,06%-ra teljesítette, a teljesítés összegszerűen 105.260 eFt. Az intézmény finanszírozás a beszámolási
időszakban - 73,25%-os teljesítést mutat, ami 101.077 e Ft-ot jelent. A bevételi tervben szereplő egyéb
támogatások , ( népszavazásra kapott támogatás ) az előirányzathoz viszonyítva 99,33%-ra teljesültek (1.636 e
Ft). Az intézményi saját bevételekből az éves előirányzat 130,62% - a 154 e Ft ( igazgatási szolgáltatási díj )
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folyt be a beszámolási időszakban . Előirányzatát a decemberi módosításnál növelni szükséges. A pénzforgalom
nélküli bevételek - előző évi pénzmaradvány - 100% -ban felhasználásra került már az I. félév során.

adatok ezer forintban

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

INTÉZMÉNY
FINANSZÍROZÁS

1.) Finanszírozás
összesen 114610 120196 90383 78,54 17200 17784 10694 60,13 131810 137980 101077 73,25

- állami támogatás 9810 11052 8373 75,76 831 1175 881 74,98 10641 12227 9254 75,69

- körjegyzőség 4440 4440 3414 76,89 - - - - 4440 4440 3414 76,89

- 13. havi
illetmény 3150 3157 2368 75,01 488 488 366 75,00 3638 3645 2734 75,01

- 5%-os
illetmény
növekmény 2220 3455 2591 74,99 343 687 515 74,96 2563 4142 3106 74,99

- önkormányzati
támogatás 104802 108457 81323 74,78 16367 16490 9694 58,79 121169 124947 91017 72,84

- Egyszeri
bérkiegészítés - 687 687 100,00 - 119 119 100,00 - 806 806 100,00

2.) Egyéb
támogatás - 1310 1299 99,16 - 337 337 100,00 - 1647 1636 99,33

- népszavazásra
kapott támogatás,
ülnöki díj - 1310 1299 99,16 - 337 337 100,00 - 1647 1636 99,33

3.) Intézményi
saját bevételek 100 117 154 131,62 - - - - 100 117 154 130,62

4.) Pénzforgalom
nélküli bevételek - 1557 1557 100,00 - 836 836 100,00 - 2393 2393 100,00

- Előző évi
pénzmaradvány - 1557 1557 100,00 - 836 836 100,00 - 2393 2393 100,00

Bevétel összesen: 114710 123180 93393 75,64 17200 18957 11867 62,60 131910 142137 105260 74,06

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzat eredetileg 131.910 e Ft volt. Fegyverneknél 113.879 e Ft, Örményes esetében 18.031 e Ft.
Év közben 10.227 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzat. Így a kiadások előirányzata 142.137 e Ft –ra módosult. A
kiadás összességében 72,88 %-os arányban teljesült, 103.593 e Ft összegben . Ez megfelel időarányosan az I.-
III. negyed éves teljesítésnek.
A kiadások részletesen az alábbiak:

Személyi juttatások: Előirányzata 98.130 e Ft. Ebből teljesített kiadás: 71.927 e Ft, mely 73,29 % - os.

Járulékok: Előirányzata 28.379 e Ft, ez 76,49 %- ban teljesült , amely 21.708 e Ft. Ezen összeg megfelel a
tervezettnek.

Dologi kiadások: Előirányzata 14.772 e Ft. A teljesített kiadás 9.103 e Ft, 61,63 %-os teljesítést mutat, ami kis
mértékben alatta marad az időarányos teljesítés szintjének. Oka, hogy a könyv és folyóirat beszerzésnél majd
csak a IV. negyedévben kerül sor a 2009. évi közlönyök és adó kézikönyvek beszerzésére, valamint a közüzemi
szolgáltatók felé is ekkor kerülnek nagyobb összegű számlák kifizetésre, mert nő a világított órák száma és a
fűtési szezon is ekkor kezdődik.

A kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja.
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adatok ezer forintban

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

KIADÁS

1.) Személyi juttatás 80293 85691 62167 72,54 11683 12439 9760 78,46 91976 98130 71927 73,29

2.) Járulékok 23575 24808 18779 75,69 3314 3571 2929 82,02 26889 28379 21708 76,49

3.) Dologi kiadás 10011 10994 6856 62,36 3034 3778 2247 59,48 13045 14772 9103 61,63

4.) Felhalmozási kiadások - 856 855 100,00 - - - - - 856 855 99,88

- Beruházás - 856 855 100,00 - - - - - 856 855 99,88

Kiadás összesen 113879 122349 88657 72,46 18031 19788 14936 75,49 131910 142137 103593 72,88

Az intézmény kiadásai a IV. negyedévben várhatóan ugyanezen tételekből tevődnek majd össze.

2.) A feladat ellátását végző dolgozók létszáma

A feladat ellátását végző dolgozók terv szerinti létszáma 41 fő, ebből Fegyverneknél 35 fő, Örményesnél 6 fő. 8
órásra átszámítva: 40,25 fő, ebből Fegyverneknél 34,25 fő, Örményesnél 6 fő.

A teljesített létszám 39,6 fő, ebből Fegyverneknél 33,6 fő, Örményesnél 6 fő.

3.) Az intézmény működésének rövid összefoglalása

Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Szállítóink felé mindig határidőre teljesítettük a
kifizetéseket.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Parkgondozás

Bevételek: A 2008. évre tervezett bevételekből (sövény- és fűnyírás szolgáltatás intézményeknél )az I-III.
negyed év zárásáig nem realizálódott, melynek oka, hogy a Csorba Mikro Szociális Alapszolgáltatási
Központtal és az Orvosi Rendelővel átalánydíjas szerződés kötött a Polgármesteri Hivatal karbantartási
munkákra, melynek bevétele a máshová nem sorolt szolgáltatás szakfeladaton jelentkezik (a decemberi
módosításkor az előirányzatot csökkenteni kell)
Kiadások: A szakfeladaton tervezett kiadások összességében 67,98 %-ban teljesültek, ami az időarányos
szinttől alacsonyabb. Ezen belül a személyi juttatások teljesítése 69,57 %-os , az eltérést a túlórára tervezett
összeg 46,9%-os felhasználása és az egyéb feltételtől függő pótlékok 53,68%-os felhasználása okozza. A
járulékokra tervezett összeg a táppénzes állomány miatt magasabb 72,34%-os teljesítést mutat, mint a személyi
juttatások , a dologi kiadások szintén az időarányos szint alatt maradtak, melynek oka, hogy a munkaruha
beszerzés későbbi időpontban lesz esedékes, a szakmai anyag beszerzések csak részben 26,65%, valósultak
meg. A szolgáltatási kiadások éves tervet meghaladóan 118,71%-ra teljesültek.(nem tervezett kiadásként
jelentkezett gépi tereprendezés, zúzás, gépi munka)
Létszám: 1 fő -100% eltérés nincs.

Növénytermesztés
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Bevételek : A tervezett bevételek 58,04 %-a folyt be a félév lezárásáig, ami jóval alatta marad az időarányos
szintnek Ezen belül az intézményi működési bevételekből 63,92 % , a támogatás értékű bevételekből 33,92%
teljesült. Az időarányos teljesítéstől való nagyarányú eltérést egyrészt az okozza, hogy a működési bevétek nagy
részét a gabona értékesítés árbevétele teszi ki, amelyből ez évben még 20 milló forint várható (napraforgó, búza,
árpa) , másrészt a támogatás értékű bevételeknél mutatkozó időarányos bevételkiesés, melynek oka, hogy az
állami támogatások közül csak a 2007. évről áthúzódó földalapú és gázolaj támogatás érkezett meg, az egyéb
tervezett támogatások : 2008. évi földalapú támogatás, erdőtelepítés támogatása – ez idáig nem érkezett meg, ez
további 10 milló forint.
Kiadások : A kiadások teljesítése a szakfeladaton összességében 81,70%, időarányos szintnél magasabb. A
személyi juttatások teljesítése ezen belül 72,18%-os, időarányosnak tekinthető, a járulék kiadások teljesítése
ennek megfelelően alakult 74,30-%os. A dologi kiadások összességében 82,98%-os teljesítést mutatnak, az
időarányos szint felett. Ezen belül a készletbeszerzések 100,48%-ra (szakmai anyag illetve sz egyéb készlet
beszerzések kiadásai meghaladják az éves előirányzatot. A szolgáltatások 66,68%-ra, az ÁFA kiadások
57,17%-ra, míg az egyéb folyó kiadások( munkáltató által fizetendő SZJA, adók díjak egyéb befizetések)
406,66%-ra teljesítésültek. A tervezett felhalmozási kiadások 86,24%-ra teljesültek. Működési célú
támogatásértékű kiadásként került elszámolásra 553 eFt a szakfeladaton, mely erdőtelepítési támogatás
visszafizetése, melyre támogatás jogtalan kiutalása miatt vált szükségessé.(teljesítés 100%)
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Mezőőri tevékenység

Bevételek : Összességében a teljesítés 80,39%-os az időarányos szint feletti. Ezen belül a támogatás értékű
bevételek között kimutatott állami támogatás 75,00%-os, míg a működési célra átvett pénzeszközök között
kimutatott mezőőri járulékból tervezett összeg 84,73 %-a folyt be az első három negyedévben.
Kiadások : A kiadások 79,72%-a valósult meg Ezen belül a személyi juttatások időarányos szint felett
alakultak 86,17 %-os teljesülést mutatva.( magasabb összegű pótlékok, jutalom kifizetés, ajándékutalvány miatt)
A járulék kiadások teljesítése ennek megfelelően 83,35%-os. A dologi kiadások elmaradnak az időarányos
szinttől 55,66%-os teljesítést mutatnak. Ennek oka, hogy a munkaruha beszerzése későbbi időpontban lesz
esedékes Nem tervezett kiadásként jelentkezett a gumiabroncs javítás és a fegyverek kategorizálásának díja. Az
Áfa kiadások teljesítése 55,23%-os, az egyéb folyó kiadások 31,87%-os teljesítést mutatnak.
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Közutak létesítése, felújítása

Kiadások: A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 2,57%-os, ami a felhalmozási kiadások teljesítését is jelenti
egyben. Költségvetésben útfelújítási feladatra tervezett összeg 1,91%-a került felhasználásra. A tervezett
beruházásokra I-III. negyed éves szinten elszámolt összeg 1.788 eFt- 2,87%. A Csobánkai út építése
folyamatban van, a beruházás befejezése november 30-ig várható.

Közutak üzemeltetése

Kiadások : A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 73,90%-os. Ezen belül a személyi juttatások tervhez
viszonyított teljesítése időarányos 74,07 %-os közel időarányos, a járulék kiadások teljesítése 76,77 %, szintén
időarányosnak tekinthető. A dologi kiadások teljesítése 73,50% . Míg a szolgáltatások kiadásai és egyéb folyó
kiadások a III. negyed év végére éves előirányzatot meghaladóan teljesültek(földutak karbantartása adók díjak),
a készletbeszerzések és az Áfa kiadásai időarányos szint alatt maradtak.
Létszám: 2 fő-100% eltérés nincs.

Ingatlan hasznosítás

Bevételek : Ezen a szakfeladaton a bevételeket teljes egészében intézményi működési bevételek teszik
ki(beruházás és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések valamint az egyéb helységek
bérbeadásából származó ÁFA bevételek ), melyek a tervhez viszonyítva az időarányos szint alatt 42,80%-ban
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teljesültek. Ennek oka, hogy a tervezett felhalmozási kiadások közül eddig csak a Rendőrőrs épületének
felújítása valósult meg. Az ipartelepen lévő telek értékesítés bevétele még nem realizálódott így a hozzá
kapcsolódó Áfa bevétel is későbbi időpontban esedékes.
Kiadások: A kiadások teljesítése 49,91%-os, ami jóval alatta marad az időarányos kiadások szintjének. A
kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 87,08 %-s ( nem tervezett túlóra kifizetések, ajándék utalvány,
illetve az önkormányzati tulajdonú épületek tetőjavításáért fizetett díj, valamint egy fő alkalmazott nyugdíjba
vonulása miatt a létszám betöltéséből adódó kiadások miatt magasabb), a járulék kiadások ennek megfelelően
85,62-os teljesítést mutatnak A dologi kiadások alakulása időarányos 75,60%. A tervezett beruházásokból,
felújítási kiadásokból 42,36 % valósult meg a beszámolási időszakban.
Létszám: 2,4 fő- 120%- az eltérés oka, hogy 1 fő dolgozó szeptember havi nyugdíjazása miatt május hónaptól
az álláshelye betöltésre került.

Igazgatás

Bevételek : Az I-III. negyed évi bevételek a módosított előirányzathoz képest 31,62%-ban teljesültek. Az
intézményi működési bevételek teljesítése 68,59 %, időarányostól kevesebb. A felhalmozási és
tőkebevételeknél tervezett Tigáz osztalék bevétele ez idáig nem realizálódott. Ezzel szemben az államkötvény
beváltásából származó bevétel teljesült, így a a teljesítés 91,62%. A támogatás értékű bevételeknél
összességében a teljesítés 69,00%. A helyi önkormányzatoktól az időarányostól kevesebb (61,78%) és a
Többcélú Kistérségi Társulástól az egész évre előirányzottnál több (100,51%)folyt be. A véglegesen átvett
pénzeszközöknél a teljesítés összeségében tekintve 1,21%-os ez jóval alatta marad az időarányos teljesítésnek.
Ennek oka, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél az első félév során nincs teljesítés. Itt szerepel a
költségvetésben a tervezett beruházások pályázott, de még meg nem ítélt forrásai, – a soron következő
módosításkor az előirányzatokat rendezni kell a pályázati eredmények szerint. A működési célú
pénzeszközöknél a teljesítés időarányos 75,86 %-os.
Az előző évi pénzmaradvány 81,17%-ban került felhasználásra. A rendkívüli időjárás miatti belvízkárok
helyreállítására kapott egyéb központi támogatásból fel nem használt összeget október 31-ig kell viszautalnunk)
A kölcsönök visszatérülése az előirányzott bevételhez viszonyítva 68,01%-os, kevéssel a marad el az
időarányostól.
Kiadások: Összességben a tervezett kiadások 29,56%-a teljesült, jóval az időarányos szint alatt A személyi
juttatások tervezett összegének 74,63 %-a került felhasználásra az I-III. negyed év során. A járulékok ezen
kiadásoknak megfelelően kerültek felhasználásra(74,04%). A dologi kiadások teljesítése ezzel szemben
magasabb összességében 94,43%, időarányos szint feletti felhasználást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések,
a szolgáltatási kiadások éves előirányzatot meghaladóan teljesültek, amelyet a szakmai anyag és kis értékű
tárgyi eszköz beszerzések (5 db számítógép monitor) illetve az egyéb készletek meg növekedett kiadásai
okoznak. A szolgáltatások kiadásai is meghaladják a szakfeladaton a 2008. évre előirányzott összeget. Ezen
belül a telefondíjak, az Internet szolgáltatás díja, ( terv szerint a Körjegyzőség kiadásai között szerepelnek-
módosítás előtt fölül kell vizsgálni az előirányzatokat) , a vásárolt élelmezés 99,95% ( a nyári szociális
étkeztetés miatt) , a soron következő költségvetés módosításkor az előirányzatokat rendezni kell. Az egyéb
dologi kiadásoknál a teljesítés 89,50 %-os, az időarányos teljesítést meghaladja.(a telefondíjak után fizetendő
szja ezen a szakfeladaton van kiadásba helyezve, vagyonbiztosítás és a nem tervezett rehabilitációs hozzájárulás
kiadásai miatt. Az átadott pénzeszközök kiadásai összességében 57,53%-ban teljesültek. Ezen belül a
működési célú pénzeszköz átadások teljesítése 78,52 %. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítése a
módosított előirányzathoz képest 47,53 %-os. A tervezett beruházásokból szeptember 30. napjáig mindössze
3,57% 5.278 eFt realizálódott.
Az adott kölcsönök előirányzatának 56,47 %-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra,
építésre adott kölcsönök teljesítése 33,83 %-os, az önkormányzati helyi lakás vásárlási és építési kölcsönökből
25,50 % került felhasználásra. míg az egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése
80,52%-os a beszámolási időszakban.A támogatás értékű kiadásként tervezett összeg felhasználása 77,95%-os
közel időarányos.
Létszám: 1 fő teljesítés 100%-os.

Vízkár elhárítás

Bevételek : -
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Kiadások: Eredetileg a szakfeladaton csak beruházási kiadást terveztünk, melyet a költségvetés
módosításakor csökkentettünk le, mivel 2008. évben biztosan nem valósul meg. Nem tervezett kiadásként
jelentkezik a személyi juttatásoknál 3 eFt, ami a telefondíj személyi juttatást képező része, és a dologi
kiadásoknál 77 eFt, mely telefondíjból és a Holtág vízpótlás kialakításához kapcsolódó vízjogi építési engedély
díjából áll. Ezen kívül a módosítás után jelentkezett a beruházási kiadások között ami a Vízi út biztosítása Holt
–Tiszán beruházáshoz kapcsolódó vízjogi engedély érvényességi idejének meghosszabbításának költsége. ( a
költségvetés módosításakor ezeket a tételket előirányzatosítani kell )

Piac, vásár

Bevételek : A tervezett bevételek 32,24%-a folyt be az első három negyed évben. Az aránytalanság oka, hogy a
Vendel napi búcsú bevételei teszik ki a szakfeladat működési bevételének több mint felét. ami teljes egészében
a IV. negyed év bevétele lesz.
Kiadások: Összességében a kiadások 22,36%-a teljesült a beszámolási időszakban. A kiadásoknál is
hasonlóképpen a bevételekhez, az időarányos teljesítéstől eltérnek a kiadások, mert a Vendel napi búcsúhoz
kapcsolódó kiadások teljesítése is a IV. negyed évre esik.

Közhasznú mv. foglalkoztatása

Bevételek : Az I-III. negyed évben a teljesítés 110,02 %-os a támogatás értékű bevételeknél 108,79 %, és a
működési bevételeknél is jelentkezett 22 eFt étkezési bevétel, melyet nem terveztünk.
Kiadások: A szakfeladat szintű kiadások teljesítése 73,83%. A kiadásokon belül a személyi juttatások
teljesítése 73,84%-os, időarányosnak mondható. A járulékok alakulása is ennek megfelelő.73,36% Dologi
kiadás összege ( gyógyszer, munkaruha, egyéb készlet beszerzésből keletkezett) mindösszesen 113 eFt , ami
az előirányzathoz viszonyítva 94,17%-os teljesítést jelent.
Létszám : 20,33 fő -147,9%- 2008. év végére a teljesítés várhatóan az előirányzatnak megfelelően alakul majd

Vízhálózat bővítés

Bevételek : Az időarányos teljesítés 66,17 %. Az intézményi működési bevételek teljesítése a tervezetthez
viszonyítva időarányos szint alatti. 45,66%-os. (Áfa bevételek, visszatérülések ) Közműfejlesztési
hozzájárulásból nem terveztünk bevételt, de történt befizetés az I-III. negyed évben 111 eFt, amit módosításkor
be kell emelni a költségvetésbe.
Kiadások: A szakfeladatra tervezett kiadások teljesítése 12,39%-os, ezen belül a dologi kiadás teljesítése
5,33% , A Bálint –Major bérbeadásához kapcsolódó Áfa befizetés összege került itt tervezésre, ami még nem
teljesített kiadás.

Gondnokság

Bevétel: -
Kiadások: A kiadások teljesítése szakfeladati szinten 77,67%-os. A kiadásokon belül a személyi juttatások
teljesítése 76,66%, ami időarányosnak tekinthető. A járulék kiadások teljesítése 75,14%, a személyi jellegű
kiadások járulék köteles részével összhangban. Azonban a dologi kiadások teljesítése éves előirányzatot
meghaladó 104,86%. Ennek oka, hogy a készletbeszerzések és a hozzá kapcsolódó Áfa kiadások is meghaladják
az éves előirányzatot. (nem tervezettt kiadás alkatrész vásárlása takarítógéphez 24 eFt)
Létszám: 1,83 fő -104,57%- az eltérés ( 0,08 fő )oka, hogy a dolgozók betegsége illetve távolléte idejére
helyettes személyt biztosítottunk)

Köztemető

Bevételek : Az intézményi működési bevételekből tervezett összeghez viszonyítva az első félévben az
időarányos teljesítés 58,10 % -os.(a sírhely újraváltások október november hónapban várhatók)
Kiadások: Összességében 91,09%-os teljesítést mutatnak a kiadások , ami az időarányos szint fölött van. A
kiadások között a személyi juttatások teljesítése 98,92%-os, míg a járulékok az időarányos teljesítést



21

meghaladóan 107,26 %-ra teljesültek. Ennek oka , hogy a szakfeladaton május óta 2 fő alkalmazott dolgozott. A
költségvetés módosításakor előirányzati oldalról rendezni kell a személyi juttatásokat és a kapcsolódó
járulékokat egyaránt. A dologi kiadások teljesítése is meghaladja az időarányos szintet 82,65%, melynek oka,
hogy a szolgáltatási kiadások és kapcsolódó Áfa kiadások meghaladják az egész évre tervezett kiadásokat ( víz
és csatornadíjakra tervezett öszeg, a karbantartásra tervezett összeg közel 100%-ban felhasználásra került, nem
tervezett kiadásként növeli a dologi kiadásokat a temető nyilvántartásba vételének eljárási költsége is)
Létszám: 1, 5 fő - eltérés az ellátandó feladatok növekedése miatt júniustól 1 fő alkalmazottal nőtt a létszám

Közvilágítás

Bevétel: Az intézményi működési bevételek teljesítése 350.000,- Ft előirányzat nélküli fordított adózás miatti
ÁFA bevétel (a költségvetés módosításakor előirányzatosítani kell)
Kiadások : Összességében tekintve a teljesítés mindössze 70,39% . Ezen belül a dologi kiadások( közvílágítás
karbantartási költségei) teljesítése időarányos 75,63% . A sportpálya közvilágítás megoldására tervezett összeg
ez idáig nem került sor.

Önkormányzat elszámolásai

Kiadások : Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás időarányos szint alatt teljesült összességében
71,46%-os, a kiutalás az intézményi igényeknek megfelelően történt.

Feladatra nem tervezhető elszámolások

Bevételek : Összességében az időarányos szintet 3,61%-kal meghaladták a bevételek szeptember 30-án.. A
működési bevételek ezen belül 7,1 %-kal haladják meg az időarányos szintet. A sajátos működési bevételek
között a helyi adóknál 30,41%-os az időarányos bevételi többlet.( 14.370 eFt) A magánszemélyek kommunális
adójából befolyt bevételek a tervezett összeget 1.853 eFt-tal haladják meg (116,36%) Iparűzési adóból a
teljesítés 101,96 %., ezen belül az állandó jellegű iparűzési adóból 739 eFt többletbevétel, az ideiglenes
iparűzési adóból az éves előirányzathoz viszonyítva 35 eFt bevételi lemaradás van. Az átengedett központi
adóknál az SZJA bevétel a finanszírozási rend szerint 77,53%-ban teljesült a finanszírozási rendnek
megfelelően. A gépjárműadó bevétel 89,4%-ra teljesült. Az egyéb sajátos bevételek 96,72 %-ra teljesültek, az
önkormányzatok költségvetési támogatása a központi finanszírozás rendjéből adódóan 77,71%-os teljesítést
mutatnak. A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a teljesítés 44,04 %-os , az eltérés oka, hogy az egyéb
önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjakból negyed évet követően realizálódnak a
bevételek.

Finanszírozási műveletek elszámolása

Bevételek : A hitelek bevételei 75,59%-ra teljesültek. Ezen belül a működési hiteleknél : 80.363 eFt
folyószámla hitele volt szeptember 30-án az Önkormányzatnak. Az I-III. negyed év során összesen 12.625 eFt
fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, mely a Felszabadulás u. 146. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan felújításhoz kapcsolódó, a szennyvíziszap víztelenítés beruházáshoz kapcsolódó, a komposztáló telep
tervezéshez, és a Dózsa Gy. út 6. szám alatti ingatlan tető felújításához kapcsolódó fejlesztési hitel volt.
Kiadások: A hitelek visszafizetése 132,06%-ra teljesült. Ezen belül visszafizetésre került a 118.890 eFt
folyószámla hitel (2008. január 1-én), 2.677 eFt célhitel megelőlegezés törlesztése történt meg, valamint
23.581 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a hitel szerződések szerinti ütemben és mértékben. ez 81,68 %-os
teljesítést jelent.

Rendszeres pénzbeni ellátások

Kiadások: Az első három negyed éves időarányos teljesítés 71,14%. A Szociálpolitikai támogatás esetében az
előirányzathoz viszonyítva 69,00 %-os a teljesítés, melyet elsősorban az oktatási intézményekben az étkezési
napok számának alakulása befolyásolt. A folyósított támogatások 74,02%-ra, a járulék kiadások 74,79%-ra
teljesültek. A dologi kiadásoknál jelentkező szakértői díj kiadásokat, ami szeptember 30-án 140 eFt volt a
soron következő költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell.
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Eseti pénzbeli ellátások

Kiadások: Az eseti pénzbeni ellátásokra tervezett előirányzat 73,36%-a felhasználásra került az első három
negyed évben, ami összességében időarányosnak tekinthető. Előirányzat túllépés jelentkezett a
mozgáskorlátozottaknak kifizetett 136 eFt közlekedési támogatás, melyet előirányzatosítani kell a következő
módosításkor. Az egyéb eseti ellátások kifizetése az időarányos szint alatt maradt. kivéve a pénzbeni temetési
segélyeket, ahol a teljesítés az éves előirányzat 95,56%-a.
A szakfeladaton szereplő kiadások forrása 100%-ban állami támogatás- kivéve temetési segélyek

Település tisztaság-szippantás

Bevételek: A bevételek összességét tekintve a teljesítés 211,68 %-os. A működési bevételek 176,15 %-ra
teljesültek. A többletbevétel a szennyvízhálózathoz kapcsolódó lakossági befizetésből (216eFt), a befizetéseket
tartalmazó lekötött betét kamataiból( 775 eFt), (ezeket a bevételeket a következő módosításkor
előirányzatosítani kell) adódott.
Kiadások: Összességében 36,97 %-ra teljesültek az első félévben. A dologi kiadások teljesítése 72,19%
(bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA befizetés). A tervezett beruházás megvalósulása 18,18 %-os.

Települési hulladék kezelés

Bevételek: A működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése 70,12%, alacsonyabb mint az időarányosan
elvárható. Míg a szemét szállításból származó bevételek teljesülése időarányos 76,33%, a felhalmozási
kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevételnek csak 31,04 % -a teljesült az első félévben.
Kiadások: Összességében az első féléves teljesítés 57,32%. Ezen belül a személyi juttatások 2,31 %-kal
meghaladják az időarányos szintet, az időarányostól való eltérés oka az egyéb személyi juttatásokra
(túlóra,egyéb sajátos juttatások ) tervezett összeg időarányos szint fölötti felhasználása. A járulékok a személyi
juttatások kiadásainak megfelelően alakultak, a teljesítés 53,39%. A dologi kiadások 79,74 %-os teljesítése 920
eFt időarányos kiadási többletet jelent (karbantartási, egyéb üzemeltetési szolgáltatások tervezett kiadásainak
túllépése okozza) A felhalmozási kiadások 32,53%-ra teljesültek. A Szolnok Térségi Regionális Hulladék
Lerakó beruházás még nem zárult le, a szemétszállító alépítmény nem került beszerzésre, de elkészült a
komposztáló telep terve.
Létszám: 3 fő- teljesítés 100%.

Máshová nem sorolt szolgáltatás–Sport tevékenység

Kiadások: A tervezett kiadások 81,65%-a megvalósult az I-III. negyed évben, ami 770 eFt-tal haladja meg az
időarányos teljesítés szintjét. A személyi juttatások teljesítése összességében 77,31%-os ezen belül a bér
kifizetések időarányosan alakulta az egyéb személyi juttatások kifizetései meghaladják az éves előirányzatot(az
étkezési költségtérítésre utalványt terveztünk- természetbeni étkezés volt) A járulékok kifizetései
időarányosnak tekinthetők 74,45 %-os. A dologi kiadásoknál van nagyobb arányú eltérés az időarányos szinttől.
Itt a kiadások 105,02 %-ra teljesültek az I-III. negyed év végére. A készletbeszerzéseknél 268 eFt előirányzat
túllépés van, amit az ehhez kapcsolódó Áfa kiadások növelnek. A villamos energia kiadásai (86,40%) , a víz-és
csatorna díjak (97,62%) meghaladták a gázenergia szolgáltatás díjai (43,59%) időarányos teljesítés alatt vannak.
Az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások(szippantás) kiadásainak teljesítése (195,82%) igen magas. A
működési célú átadott pénzeszközökre tervezett összeg 79,77%-a került kiutalásra, 6.866 eFt.
Létszám: teljesítés 100%- 1 fő eltérés nincs

Temetkezési-szolgáltatás

Bevételek: A működési bevételek 124,43%-ra teljesültek, ami az éves előirányzaton felül 2.558 e Ft. bevételt
jelent. Oka, hogy a tervezettnél több temetkezés volt a beszámolási időszakban (költségvetés módosításakor
előirányzatosítani kell)
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Kiadások: Összességében 82,15%-os a teljesítés. Az időarányos teljesítéstől való eltérést egyrészt a személyi
juttatásoknál jelentkező 95,82%-os teljesítés okozza (alkalmi fizikai munkavállalók bére 250 eFt,
költségvetésben nem szerepel, az egyéb személyi juttatásokra tervezett összegen túl is volt kifizetés) , másrészt
ehhez kapcsolódóan a járulékok 92,54%-os teljesítése is magasabb az időarányos szintnél. A dologi kiadások
teljesítése is meghaladja az időarányos szintet. A teljesítés 140,17%-os, mert a készletbeszerzések meghaladják
az éves előirányzat összegét( 143,76%)( módosításkor az előirányzatot meg kell emelni) A szolgáltatásoknál a
teljesítés szintén nagyon magas, az éves előirányzatot meghaladja 143,70%-os, ezt az egyéb üzemeltetési
szolgáltatásoknál jelentkező 796 eFt többletkiadás okozza, amit a következő módosításkor szintén
előirányzatosítani kell( az Annaházi ravatalozó átalakításához kapcsolódó kiadások: függönytisztíttatás,
álmennyezet megvásárlása, terület kivonás költségei) valamint a bevételekhez kapcsolódóan a továbbszámlázott
szolgáltatások kiadásainak növekedése is befolyásolta a teljesítés alakulását. A felhalmozási kiadások közül
mindössze 2,15% valósult meg.- Az I-III. negyed év végégig a gépjárműbeszerzés nem valósult meg.
Létszám : teljesítés 100%-os- 1 fő

Máshová nem sorolt szolgáltatás

Bevételek: A teljesítés összességében eltér az időarányos szinttől. A többletbevétel (664 eFt) a fénymásolás,
hirdetési díjak, mérlegelés bevételeiből származik, amit növel a kapcsolódó ÁFA bevétel is.(a
többletbevételeket módosításkor be kell emelni a költségvetésbe.)
Kiadások: A teljesítés 86,98%-os. A személyi juttatások, a járulékok teljesítése az időarányos szint fölött van
83,91%.(a túllépést a létszám többlet okozza- részmunkaidős dolgozó személyi juttatása nincs tervezve), a
járulékok teljesítése ennek megfelelően magasabb 81,39%. A dologi kiadások teljesítése 93,92%-os szintén
meghaladják az időarányos teljesítés szintjét, ezt a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások előirányzatok
felhasználása okozzák . Ebből eredően az Áfa kiadásai is magasabbak, illetve az egyéb folyó kiadások
teljesítése is meghaladja kismértékben a tervezett szintet.
Létszám: 7,13 fő –113,17 %- eltérés oka

Máshová nem sorolt szolgáltatás-Húsértékesítés

Bevételek: A tervezett bevételek 70,93 %-a folyt be az első félévben a bevételi lemaradás a tervhez viszonyítva
672 eFt..
Kiadások: Összességében a teljesítés 71,04%. A személyi juttatások és járulékok közel az időarányos szintnek
megfelelően alakultak (73,32% és 73,63%). A dologi kiadások is az időarányos szint alatt teljesültek az
értékesítéssel összhangban 70,68%-ra
Létszám: 1 fő- eltérés nincs

Oktatási célok és egyéb feladatok

Bevételek: A tervezett bevételekből a téjékoztató időpontjáig nem realizálódott (Közoktatási Közalapítványtól
átvett pénzeszköz)
Kiadások: A tervezett kiadások forrás hiányában nem valósultak meg.

Rendszeres GYVT

Kiadások: A teljesítés 96,27 %.

Munkanélküli ellátások

Kiadások: Az első félévi teljesítés meghaladja az időarányos szintet, teljesítése 83,95%.

A.) Gyermekélelmezési Konyha
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A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata bölcsődés, óvodás, iskolás, felnőtt és időskorúak
élelmezése. Bölcsődések részére napi négyszeri (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna), óvodások és
iskolások részére napi háromszori étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát) biztosítunk. A felnőttek és
idősek részére ebéd előállítása történik.
Az ellátottak létszáma a nyári hónapokban jelentősen lecsökkent az óvodák és iskolák szünete miatt.
Ezen időszak alatt naponta átlagosan 8 fő bölcsődés, 18 fő óvodás, 185 fő felnőtt és 166 fő idős
ellátását végeztük. A nyári hónapokban az intézmény kihasználtsága 29 %-os volt. A kihasználtság
javítása érdekében szabad kapacitásunk erejéig folyamatosan vállaljuk egyéb rendezvények
élelmezését: hidegtálak, egyéb ételek készítését.
Szeptembertől az ellátottak létszáma az alábbiak szerint alakult:

Tízórai Ebéd Uzsonna
Össz.: 689 fő Össz.: 1.321 fő Össz.: 407 fő

Reggeli
9 fő

A felnőtt étkezők körébe a Gondozási Központ idősei, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
intézmények alkalmazottai tartoznak.
Jelentős változás az ellátottak létszámát tekintve, hogy 2008. szeptember 15-től megszűnt az

Aranykor Szociális Otthon élelmezése, ez naponta 45 fő (reggeli, ebéd, vacsora) létszámkiesést jelent.
Ettől az időszaktól kezdve megszűntettük a vasárnapi étkeztetés (ebéd) biztosítását is az alacsony
kihasználtság miatt. A konyha kapacitása 800 adagos, így az ellátott létszám 99,88 %-os
kihasználtságot jelent.

Az étterem ebédlőjében történik az Orczy Anna ált. iskolások ebédeltetése, valamint az előfizetők
részére is lehetővé válik a helyben étkeztetés. Az étteremben a felnőtt ellátottak körébe főként külső
vásárlók, előfizetők ellátása tartozik.
Itt történik Őrményes és Kuncsorba ellátása is, januártól az ebéd mellett tízórait és uzsonnát is
biztosítunk az óvodások és iskolások részére.
Az étterem kapacitása 500 adagos, így az ellátott létszám 104,40 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen 1 321 főt láttak el naponta átlagosan ebéddel, így intézményi szinten a
kihasználtság 101,62 %-os a III. negyedév végén.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma:

Munkakör
megnevezése

2008.évi
ered.előir.

(fő)

2008. évi
módosít.előir.

(fő)

2008.III.n.
évi

teljesítés
(fő)

Eltérés
mód.előr.-tól

(fő)

Intézményvezető 1 1 1 0
Intézményvezető
helyettes

1 1 1 0

Élelmezési menedzser 0 1 1 + 1
Pénztáros 1 1 1 0
Gazdasági ügyintéző 0,75 0,75 0,25 - 0,50
Gépjárművezető 1 1 1 0
Szakács 3 3 3 0
Konyhalány 9 9 9 0
Konyhai kisegítő 1 1 1 0
Takarító 2 2 2 0
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Összesen 19,75 20,75 20,25 - 0,50

Az intézmény statisztikai állományi létszáma 2008. szeptember 30-án 20 fő volt. 2008. július 8-tól 1
fő 8 órában foglalkoztatott élelmezési menedzser alkalmazásával növekedett az dolgozói létszám. Az
adminisztratív feladatokat ettől az időszaktól kezdve 3 fő látja el. A 0,50 fős eltérés a tervezett
dolgozói létszámtól abból adódik, hogy 1 fő 6 órában foglalkoztatott dolgozó munkaszerződése 2008.
április 30-án megszűnt. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb
karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt
egy fő fizikai dolgozóra 82,56 fő ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A
Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő takarítónő felel.

Az intézmény nyersanyagkészlete 2008. szeptember 30-án 3 153 718,- Ft amely 373 674,-Ft-tal
alacsonyabb az év eleji nyitókészletnél.
A nyersanyagnorma 2008. szeptember 30-án 228 938,-Ft megtakarítást mutat, ez 100,42 % - os
eltérésnek felel meg.

Az intézmény az időszak során 313 e Ft beruházást hajtott végre, 2 db számítógépet vásároltunk
microsoft office programmal és monitorral.

Költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele 2008. III. negyedév végén 107 746 e Ft, teljesítése 65,59 %-os a
módosított előirányzathoz viszonyítva. Ez a főösszeg nem tartalmazza a szeptember havi élelmezési
előlegek, valamint a szeptember havi ebédtérítési végszámlák összegét, amelyek a szeptember hónapot
terhelik, de októberben kerülnek kiegyenlítésre. Ennek összege 13 969 e Ft. Ezek figyelembevételével
az összes bevétel 121 715 e Ft lenne az időszak végén 74,09 %-os teljesítéssel.
Az étkeztetésből 107 583 e Ft összegű bevétel teljesült, ami 65,50 %-nak felel meg.. 2008.

szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege 6 746 e Ft. Ebből a szeptember havi
ebédtérítési díjak összege 6 359 e Ft , ami október hónapban kerül kiegyenlítésre a vevők részéről.
Ezen felül a tartós kintlévőségek összege ( májusi ,júniusi, júliusi és augusztusi ebédtérítési díjak ) 387
e Ft.
Az egyéb bevételek összege 163 e Ft, ami késedelmi kamat bevételéből adódik.
2008. szeptember 15-től megszűnt az Aranykor Szociális Otthon étkeztetése és a vasárnapi napokon
történő étkeztetés. Az ebből eredő bevétel kiesés összege 4 006 e Ft, ami a következő negyedév
működését érinti jelentősen.

Az intézmény összes kiadása 2008. szeptember 30-án 119 705 e Ft, ami 71,35 %- os teljesítést jelent.
A személyi juttatások összege 22 044 e Ft, teljesítése 75,14-os. Az időszak során módosítottuk a
személyi juttatások előirányzatát az 1 fő létszámnövekedés miatt 1 224 e Ft-tal. Ebből a bérjellegű
kifizetések összege 19 759 e Ft, felhasználása 75,41 % - os. Az egyéb személyi juttatások(
közlekedési ktg.térítés, étkezési hozzájárulás, stb.) összege 2 285 e Ft, ami 72,91 %-os teljesítést
jelent. Jelentősen növeli a bérkiadások összegét 1 fő dolgozó felmentési időre járó juttatása, ami a
költségvetésünkben nem szerepel, ennek összege 695 e Ft. A munkaadókat terhelő járulékok összege
a bérfelhasználás arányában 6 902 e Ft teljesítése 77,35 %-os. A dologi kiadások összege 90 446 e Ft,
ami 75,19 %- os teljesítést jelent. Ebből az élelmiszerbeszerzésre fordított összeg 63 779 e Ft,
teljesítése 70,75 %. Az egyéb dologi kiadások összege 26 667 e Ft, ez 88,49 % -os teljesítésnek felel
meg. Jelentős összeget fordítottunk az elavult főzőüstök javítására, illetve a hársfa úti konyhán lévő
300 literes főzőüst az időszak során javíthatatlanná vált. Ennek következtében a javításokra,
karbantartásokra tervezett összeget 1 225 e Ft-tal léptük túl. Az energiafelhasználás (gáz, áram, víz)
összege is jelentős az áremelkedések miatt 7 207 e Ft 85,81 %-os teljesítésnek felel meg.
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A beruházások összegét az időszak során csökkentettük 2 267 e Ft-tal, mivel a tervezett
légkondícionáló berendezés vásárlását nem tudjuk megvalósítani.

A következő negyedév működésére jelentős hatással lesz az Aranykor Szociális Otthon étkeztetésének
megszűnése. A várható bevétel kiesés 4 006 e Ft lesz, melynek módosítási javaslatát a decemberben
terjesztjük elő.

B.) Fegyverneki Vízmű

A Vízmű Fegyverneken 2768 fogyasztóhelyen 7254 fő részére értékesít ivóvizet, lakossági és
közületi felhasználás céljából. Örményesen 489 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet szintén
lakossági és közületi fogyasztók részére.
Ellátatlan lakos egyik községben sincs, mert azon ingatlantulajdonosok akiknek nincs vezeté-
kes ivóvize, ott közkifolyóról van biztosítva az ellátásuk.

A feladat ellátását végző dolgozók tényleges statisztikai létszáma 13,7 fő volt. A 12,7 fő engedélyezett
létszámtól való eltérést 1 fő munkaügyi központ által támogatott 8 órás adminisztratív munkakörben
foglalkoztatott dolgozó jelenti.

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 1.879 e Ft növekedés történt, ami a Fegyverneki
Vízműre vásárolt szivattyú, a szennyvíztelepre vásárolt fűnyíró és az Örményesi
Vízmű részére történt frekvenciaváltós szivattyú vezérlés és szivattyú árából tevődik össze.

A Fegyverneki Vízmű módosított költségvetési főösszege bevétel: 102.241 e Ft, kiadás 100.232 e Ft.
Ezzel szemben a I-III.negyedévben:

70.901 e Ft bevétel és 78.385 e Ft kiadás teljesült.

A teljesítés a bevételeknél 6,26 %-al marad el a módosított előirányzattól, amely a hátralékok
emelkedése és az ÁFA visszatérülés elmaradása miatt történt. A 2008. szeptember 30-i kintlé-
vőség 18.876.318,- Ft, ami 5.205.958,- Ft-al magasabb 2008. június 30-i állapothoz képest.
A kiadások teljesítése 1,91 %-al magasabb a módosított időarányos előirányzatnál, ami a szivattyú
vásár-
lás és a a frekvenciaváltós szivattyúvezérlés vásárlása, valamint az egyéb személyi juttatás
túllépése a szennyvíztelepi és az örményesi dolgozók ügyeletbe vonása miatt történt.
A vízkárelhárítás szakfeladat villamosenergia szolgáltatási díj túllépése a belvízszivattyúk u-
tán fizetendő díjak miatt van.

C.) Egészségügy

Az intézmény működésével kapcsolatosa főbb események:

Az I. számú fogászati körzet lakosait 2008. szeptember 15-től Dr Erdei Márta fogorvos látja el. A
szolgálatra teljes finanszírozást 2008. október 1-től kapja az önkormányzat 1 évig. A szolgálat 1 fő
fogorvossal és 1 fő fogászati asszisztenssel bővült.

Az I. számú háziorvosi szolgálat ellátása 2008. július 1-től az OALI közreműködésével megoldódott
Dr Sáfár Csilla személyében.
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A házi gyermekorvosi szolgálat I. számú körzetét Dr Tóth Gizella látta el vállalkozási formában. A
doktornő 2008. augusztus 1-től felmondta a szolgálat ellátását és ettől az időponttól Dr Kukszova
Valentyinával kötött megállapodás alapján kerül sor az ellátásra. Somodiné Simon Judit asszisztenst
2008. augusztus 1-től közalkalmazottként foglalkoztatjuk a betöltetlen praxisban. A helyettesített
szolgálatra 1 évig kap az önkormányzat teljes finanszírozást.

A védőnői szolgálattól a júliusban munkába állt Bakos Krisztina augusztus 31-vel felmondta
munkaviszonyát. Jelenleg 3 területi védőnő (2 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős nyugdíjas) és 1
iskolavédőnő látja el a védőnői feladatokat. A 2009. január 1-től véglegesen nyugdíjba vonuló védőnő
helyét meghirdettük.

1.) A módosított tervtől való eltérés okai:

Az intézmény 2008. III. negyedévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,73 %-
ra teljesítette, kiadását 69,41 %-ra.

A bevételek teljesítése 10 %-kal alacsonyabb az időarányostól:

- A saját bevételek csupán 48,86 %-os teljesítést mutatnak, mely abból adódik, hogy a II. és
III. negyedévi működési költség hozzájárulást még nem teljesítették a vállalkozó orvosok.

- A TB Egészségügyi finanszírozás 5 %-kal alacsonyabb a módosított tervtől, ennek oka,
hogy a fogászaton október 1-től van finanszírozási szerződésünk.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása kevesebb a tervezettől ennek oka, hogy
Kuncsorba község a második félévben teljesíti az önkormányzati hozzájárulás előző évek
elmaradását. A 2008. évi hozzájárulásokat szintén a negyedik negyedévben teljesítik az
önkormányzatok.

A kiadások teljesítése összességében 69,41 %-kal alacsonyabb az időarányostól:

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 71,21 %, melynek oka, hogy nyugdíjas
védőnő 2009. január hónaptól megy nyugdíjba így nem került kifizetésre a jubileumi
jutalom.

- Az egyéb személyi juttatások 60,82 %.
- A járulékok a 65,57 % -ot mutatnak, a ki nem fizetett jubileumi jutalom járuléka.
- Dologi kiadásaink összességében 5,14 %-kal alacsonyabb a tervezettől.

Az egyéb dologi kiadások 17,23 % -kal lépték túl az időarányos teljesítést. Ennek oka a
gyógyszerbeszerzés, a szakmai anyag és irodaszer vásárlás, a gázenergia magasabb mértékű
kiadásai (havi számlázás), villamos energia felhasználásunk.

2.) A IV. negyedévben várható bevételek és kiadások:

Az utolsó negyedévben bevétel a tervezetteken túl nem várható.
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3.) Felhalmozási kiadások:

Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet hardver és szoftver állománya 400.000.- Ft értékben kerül
megvásárlásra (Kifizetés időpontja: 2008. október 09.).
A védőnői szolgálat iskolavédőnő részére notebook vásárlása történt 198 eFt-ért.

FELÚJÍTÁSOK-BERUHÁZÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZÍNTŰ ALAKULÁSA (2-3. számú melléklet)

Az önkormányzati színtű fejlesztések eredeti előirányzata 310.915 eFt volt, mely év közben 332.174 eFt-ra
módosult. A módosított előirányzathoz képest az I-III. negyed év végén a teljesítés 13,93%, ami 46.260 eFt
összegű kiadást jelent. 2008. 09. 30-ig a 2008. évre tervezett beruházások 13,26 %-ban, a felújítások 16,71%-
ban kerültek végrehajtásra.

Felújítási munkákra (Ingatlanok, épületek, járdák felújítására) önkormányzati szinten 10.755 eFt-ot ,
beruházási kiadásokra 35.505 eFt-ot fordítottunk az I-III. negyed évben.

Az önálló intézmények által a beszámolási időszak végéig végzett 9.636 eFt értékű beruházások eszköz
pótlást jelentettek, illetve a feladatellátás színvonalának jövőbeni növekedését szolgálják. A kiadások forrását
az Orczy Iskolánál szakképzési hozzájárulás és saját bevétel adta, Körjegyzőségnél és a Gondozási Központnál
végzett beruházás a kötelezettségvállalás alapján a költségvetés terhére valósult meg, míg a Művelődési Ház és
Könyvtár beruházásának fedezetéül a Polgármesteri Keret szolgált.Az Intézmények közül az Orczy Iskola
kivételével az Önálló Intézmények felhasználták a beruházásra jóváhagyott előirányzataikat.

A Polgármesteri Hivatal felújításra 10.755 eFt-ot (az előirányzat 16,71%-át) (Ingatlanok, épületek, járdák
felújítására) fordított a 2 számú melléklet szerinti részletezettséggel, beruházási kiadásra összesen: 24.450
eFt-ot. (3. számú melléklet szerint)
2008. év folyamán a tájékoztató időpontjáig az eszközpótlást szolgáló beruházások közül meg nem valósult
meg az élelmezési és temetkezési feladathoz szükséges gépkocsi beszerzés (IV. negyed évre húzódott át). A
jelentősebb összegű beruházások közül a Marx K. út építése pályázati forrás hiányában nem valósulhat meg
ebben az évben, Szivárvány út építése és terület vásárlások szintén nem valósítható meg 2008. évben, mivel
néhány terület tulajdonossal nem sikerült megegyezni a vételárban, ezért a kezdeményezett lejegyzési kérelem
és tulajdonjog bejegyzés folyamatban van, ami feltétele a munkálatok megkezdésének. Pályázati forrás
hiányában nem valósítható meg az Orczy Iskola bővítése sem. A Település Központ Rehabilitációjára sikeresen
pályázott az Önkormányzat a megvalósulás 2009. évben lesz várható, csakúgy, mint a települési táblarendszer
kiépítése. Az Orvosi rendelő rekonstrukciójához benyújtott pályázatot befogadta a kiíró, elbírálás függvénye
lesz a megvalósítás ami szintén csak 2009. évben várható. A Szivárvány úti vízhálózat bővítés részben már
elkészült a tájékoztató időpontjáig, ez december 31-ig biztosan befejeződik. A komposztáló telep terv elkészült,
a szerződés szerinti opcionális munkarészek kivételével (környezetvédelmi hatásvizsgálat) befejezettnek
tekinthető. Az I-III. negyedév során megvalósult felhalmozási kiadások forrásai a visszaigényelhető ÁFA,
folyószámlahitel, beruházási hitel és szakképzési hozzájárulás, saját bevételek, valamint pályázati összegek
voltak.

A részben önálló intézményeknél végzett beruházások az alábbiak voltak:

 Vízmű kútvezérlés 484

 1 db nyomtató beszezése 159

 1 db számítógép konfiguráció 134

 1 db fűkasza beszerzése Vízmű 131

 1 db számítógép védőnői feladathoz 198

 2 db számítógép beszerzése GYÉK 313
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Részben önálló intézmények összesen: 1.419

A kiadások eszközpótlást szolgáltak az intézményeknél. Felhasznált források volta: a polgármesteri keret,
dologi előirányzat átcsoportosítása, tartalék.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, megvitatása után a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I-
III. negyed éves tájékoztató határozati javaslattal történő elfogadására.

............./2008.(XI.27.) számú határozati javaslat:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves
végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-2-3 számú melléklet szerint elfogadja.

Fegyvernek, 2008. november 13.

(: Huber Ferenc: )
polgármester

Készítette:
Temesváriné Bozsó Ágnes



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

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

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

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

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 12 968 12968 64379 10755

Részbenönálló intézmények 0 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 12 968 12968 64379 10755

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 4 185 4185 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 28690 548

06.Ingatlan kezelés 8 783 8783 35689 10207

07.Igazgatás 0 0 0 0

08.Vízkárelhárítás 0 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 12 968 12968 64379 10755

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 12 968 12968 64379 10755

16/2008.

(V. 30.)

20/2008.

(X. 1.)

2008.

IX.30.

8/2008.

(III.5.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2008. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

mód. Ei.

2. melléklet

2013.05.12 18:09 1/6



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

16/2008.

(V. 30.)

20/2008.

(X. 1.)

2008.

IX.30.

8/2008.

(III.5.)

mód. Ei.

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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

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

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Emlékmű felújítása ('48 emlékmű) 2 363 2363 0 0

Emlékmű felújítása ('19-es emlékmű) 1 822 1822 0 0

Parkgondozás összesen 4 185 4185 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

Járda felújítás -Bartók Béla út, Szántó K. J. út. 0 0 49 49

Járda felújítás -Bajcsy-Zs. út 0 0 75 75

Járda felújítás -Dózsa Gy. út 0 0 18 18

Járda felújítás -Kiss János út 0 0 363 363

Csobánkai út felújítása HÖF_TEKI 0 0 28 185 43

Közutak,hidak összesen 0 0 28 690 548

06.Ingatlan kezelés

Önk. Tul. Ingatlan felújítása (Felszab 169, 179) 2 000 2 000 2 000 0

Bíró kastély nyilászáró csere (Damjanich u. 155.) 1 500 1 500 1 500 0

Rendőrörs építése* (2008 évi kifizetés) 5 283 5 283 5 283 5 283

a 113/2008.(VI.26.) önk. Hat alapján a Dózsa Gy. Út 6. szám
alatti ingatlan tető felújítása 0 0 4 657 4 657

a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú
Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex

akadálymentesítése 0 0 22 249 267

Ingatlan kezelés összesen 8 783 8 783 35 689 10 207

07.Igazgatás

Szakfeladatok összesen 12 968 12968 64379 10755

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen 12 968 12968 64379 10755

2. melléklet

2013.05.12 18:09 2/6



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

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 330 373 373

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 7 000 10 171 8 120

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 288 288

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 856 856 855

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 285 847 266 745 243 800 24 450

Részbenönálló intézmények 12 100 13 909 12 307 1 419

Intézményi beruházás összesen 297 947 288 840 267 795 35 505

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 1 200 1 300 1 453 1 253

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 73 690 101 875 62 272 1 788

06.Ingatlan kezelés 6 500 6 620 8 144 8 627

07.Igazgatás 145 777 95 854 140 462 5 011

08.Vízkárelhárítás 2 000 2 000 0 90

09.Piac,vásár 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 1 573 216

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0

13. Gondnokság 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 500 2 916 2 916 530

22.Települési hulladék kezelés 50 680 50 680 20 920 6 805

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

24.Temetkezési szolgáltatás 5 500 5 500 6 060 130

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 285 847 266 745 243 800 24 450

Részbenönálló intézmények 12 100 13 909 12 307 1 419

A;Gyermekélelmezési konyha 11 500 11 500 9 233 313

B;Vízmű 0 2 211 2 476 908

C;Orvosi rendelő 600 198 598 198

Részbenön.int.összesen: 12 100 13 909 12 307 1 419

Beruházás mindösszesen: 297 947 288 840 267 795 35 505

20/2008.

(X. 1.)

2008. évi költségvetési rendeletének

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

8/2008.

(III.5.)

16/2008.

(V.30.)

mód. Ei.

2008.

IX.30.

3. melléklet

2013.05.12 18:09
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

20/2008.

(X. 1.)

8/2008.

(III.5.)

16/2008.

(V.30.)

mód. Ei.

2008.

IX.30.

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

-számítógép és térelválasztó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú

Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére 0 330 373 373

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 330 373 373

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

-1 db kerti kistraktor beszerzése 0 1 500 3920 3920

-nem meghatározott eszközök szakképzési hj. Maradványából 0 5 500 5500 3329

-1 db mátrix nyomtató terembérleti díjból 0 0 101 101

-decentralizált szakképzési pályázat eszközei 0 0 650 770

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 7 000 10 171 8 120

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

-Légkondícionáló berendezés beszerelése polgármesteri keretből 0 0 288 288

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 0 288 288

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.) átvezetés PH.

Igazgatás szakfeladatról 0 856 856 855

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 856 856 855

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0

02.Növénytermesztés

1 db önjáró fűnyíró 1 200 1 200 1200 1000

-földterület vásárlása az 57/2008.(IV.24.) számú önkormányzati

határozat alapaján 0 100 100 100

-1 db motorfűrész vásárlása a 8/2008.(III.5.) sz. kv rendelet

12.§.(2) bek alapján dologi kiadás terhére 0 0 153 153

Növénytermesztés összesen 1 200 1 300 1453 1253

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

Marx Károly út építése 220/2007;ÉAOP-2007.3.1.2. (220/2007

X.25.) 58 280 58 280 58 280 6

Damjanich J. út építése HÖF_TEKI 3 228 3 228 0 0

Vörösmarty út építése HÖF_TEKI 3 126 3 126 0 0

Lehel út építése HÖF_TEKI 1 798 1 798 0 0

Zalka M. út építése HÖF_TEKI (60/2007) 3 758 3 758 0 0

4 db buszváró építés, áthelyezés 2 000 2 000 0 0

Járda építések ( Angolkert út) 1 500 1 500 1 500 284

Csillag út útépítés HÖF_TEKI 0 28 185 0 0

Szivárvány út építési beruházás átvez. ingatlanhasznosításról és

79/2008;80/2008.;91/2008.(V.29.) sz. önk hat alapján növekedés) 0 0 994 0

Táncsics M. út lefedése 0 0 1 498 1498

Közutak,hidak összesen 73 690 101 875 62 272 1 788

06.Ingatlan kezelés

"Ingatlan" vásárlás Szivárvány utca nyitás érdekében 500 500 0 483

Felaszabadulás 172. tálaló konyha kialakítás 6 000 6 000 0 0

Felszabadulás u. 161. szám alatti ingatlan gázellátás megoldása 0 120 144 144

- a 81/2008.V.29.) sz. önk. Hat alapján a Táncsics M. út 183.

számú ingatlan megvásárlása 0 0 3 000 3000

-a 93/2008.(V.29.) sz. önk. Hat. Alapján a Tópart út 5. szám alatti

ingatlan megvásárlása 0 0 5 000 5000

Ingatlan kezelés összesen 6 500 6 620 8 144 8 627

07.Igazgatás

3. melléklet

2013.05.12 18:09
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

20/2008.

(X. 1.)

8/2008.

(III.5.)

16/2008.

(V.30.)

mód. Ei.

2008.

IX.30.

Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.)) 855 0 0 0

ÉAOP 2007-4.1.1/2F Pályázat készítés szakértői díj (218/2007

(X.25.) (Iskola építés) (2008 évben: 1.615 eFt) 6 154 6 154 1 480 0

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.bővítése ÉAOP -2007-4.1.1/2F

(2008 évi ütem)1/2008.(I.17.) sz. önk. Hat alapján. 29 920 29 920 0 2095

Orczy emeletráépítés és akadálymentesítés Norvég Alap

(224/2007. X.25.) 108 138 0 0 0
Orvosi rendelő bővítés tervezés 710 710 717 717

Orvosi rendelő hálózat bővítés (átvezetés ) 0 318 318 318

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

önk.hat. Alapján 0 53 601 53 601 1522

Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés terv PM keret terhére 0 210 210 210

Települési információs táblarendszer kiépítése 0 4 941 4 941 0

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

számú önkormányzati határozat alapján 0 0 79 195 29

-Település rendezési terv módosítása 0 0 0 120

Igazgatás összesen 145 777 95 854 140 462 5 011

08.Vízkárelhárítás

Pályázat készítés szakértői díj (Vizi út biztosítása) 2 000 2 000 0 90

Vízkárelhárítás összesen 2 000 2 000 0 90

09.Piac,vásár

Piac,vásár összesen 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv.

-a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti

vízhálózat bővítése 0 0 1 573 216

Vízhálózat bőv. összesen 0 0 1 573 216

12.Gázhálózatbővítés

Gázhálózatbővítés összesen 0 0 0 0

13. Gondnokság

Gondnokság összesen: 0 0 0 0

14.Köztemető fenntartás

Köztemető fenntartás összesen 0 0 0 0

15.Közvilágítás

Közvilágítás összesen 0 0 0 0

21.Településtiszt.szipp.

KEOP - 1.2.0 pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmány

(219/2007. X.25.) 500 500 500 530

Az 55/2008.(IV.24.) számú ömk.hat alapján KEOP 1.2.0.

szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés kiépítése

2008. évi ütem 0 2 416 2 416 0
Településtiszt.szipp.összesen 500 2 916 2 916 530

22.Települési hulladék kezelés

Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 12 510 12 510 12 510 0

1 db szemétszállító autó vásárlása 30 000 30 000 0 0
Komposztáló telep terv (210/2007 IX.27.) 8 170 8 170 8 170 6420

1 db 4 m3-es konténer beszerzése 0 0 240 240

1 db számítógép konfig. Beszerzése 145

Települési hulladék kezelés összesen 50 680 50 680 20 920 6 805

23. Máshová nem sorolt sport tev.

24.Temetkezési szolg.

1 db halottszállító autó vásárlása 5 500 5 500 6 060 0

- 1 db fűkasza vásárlás 0 0 0 130
Temetkezési szolg.összesen 5 500 5 500 6 060 130

25. Máshová nem sorolt szolg.

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 0 0

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

3. melléklet

2013.05.12 18:09
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

20/2008.

(X. 1.)

8/2008.

(III.5.)

16/2008.

(V.30.)

mód. Ei.

2008.

IX.30.

Szakfeladatok összesen 285 847 266 745 243 800 24 450

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Étterem szellöző rendszer kiépítése 2 500 2 500 0 0

1 db autó vásárlása 9 000 9 000 8 920 0
2 db számítógép beszerzése a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 0 0 313 313

Gyermekélelm.konyha összesen 11 500 11 500 9 233 313

B;Vízmű

-búvárszvattyú beszerzés tartalék terhére 0 1 452 1 452 0

-Kútvezérlés 0 600 600 484

- 1 db mátrix nyomtató beszerzése a 8/200/.(III.5.) számú

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

Terhére 0 159 159 159

-1 db számítógép beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet

12.§-a alapján dologi kiadás terhére 0 0 134 134

-1 db fűkasza beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12.§-

a alapján dologi kiadás terhére 0 0 131 131

Vízmű összesen 0 2 211 2 476 908

C;Orvosi rendelő

Hálozat bővítés (szerver gép) 600 0 0 0

1 db note book vásárlás védőnői feladatok ellátásához

polgármesteri keret terhére 0 198 198 198

-128/2008.(VIII.28.) számú önk. Hat. Alapján 2 db számítógép és

PRG. Vásárlása 0 0 400 0

Orvosi rendelő összesen 600 198 598 198

Részbenön.int.összesen: 12 100 13 909 12 307 1 419

Beruházás mindösszesen 297 947 288 840 267 795 35 505

3. melléklet

2013.05.12 18:09
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Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.

2008. 2008. 2008 III. n.év Teljesítés
Megnevezés er. előir. 2. mód. ei. teljesítés %-ban

1 2 3 3/2

1.
2.
Felújítás összesen: 0 0 0

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.

2008. 2008. 2008 III. n.év Teljesítés
Megnevezés er. előir. 2. mód. ei. teljesítés %-ban

1 2 3 3/2

1. Számítógép (3 db) 463 583
2. Gáztűzhely (4 db) 1 386 1 386 100,00%
3. Kávédaráló 126 126 100,00%
4. Interaktív tábla (2 db) 744 744 100,00%
5. Notebook (2 db) 456 456 100,00%
6. Projektor (2 db) 456 456 100,00%
7. Mosó-szárítógép 107 107 100,00%
8. Gázzsámoly 141 141 100,00%
9. Kistraktor + eszközök 4 020 4 020 100,00%
10. Epson LX 1170 mátrix nyomtató 101 101 100,00%
Nem meghatározott eszközök 2 171

Beruházás összesen: 0 10 171 8 120 79,83%

Fegyvernek, 2008. november 07.

Ambrus Dénes igazgató

3. sz. melléklet

Az intézmény 2008. I-III. n.évi beruházásai

adatok: eFt-ban

2. sz. melléklet

Az intézmény 2008. I-III. n.évi felújításai

adatok: eFt-ban



Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
Intézményi összesen 2008. I-III. n.évi költségvetési beszámoló

1. sz. melléklet

Megnevezés eredeti ei. módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés %

1 2 3 3/2 4 5 6 6/5 7 8 9 9/8 10 11 12 12/11 13

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 227 626 246 244 188 097 76,39 150 911 153 648 116 770 76,00 54 073 55 064 38 344 69,64 10 108 10 458 7 478 71,51 350 689

I. Működési bevételek 7 936 8 984 7 491 83,38 5 253 5 905 4 374 74,07 2 221 2 221 1 634 73,57 21 21 70 333,33 13 569

- Intézményi működési bevételek 7 936 8 984 7 491 83,38 5 253 5 905 4 374 74,07 2 221 2 221 1 634 73,57 21 21 70 333,33 13 569

=étkezésre 7 636 7 636 5 781 75,71 4 925 4 995 3 424 68,55 2 221 2 221 1 596 71,86 21 21 20 95,24 10 821

=egyéb bevételek 300 1 348 1 710 126,85 328 910 950 104,40 38 50 2 748

II. Támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Felhalm. és tőke jell. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Támogatásértékű bevételek 26 463 28 044 21 731 77,49 17 500 17 920 12 577 70,18 4 977 4 977 3 433 68,98 435 435 261 60,00 38 002

- Működési célú 26 463 27 394 21 081 76,95 17 500 17 920 12 577 70,18 4 977 4 977 3 433 68,98 435 435 261 60,00 37 352

= munkaügyi központ támogatása 813 813 1 014 124,72 1 140 1 140 1 095 96,05 248 248 238 95,97 0 0 0 2 347

=szoc. pol. támogatás 20 650 20 650 14 712 71,24 16 360 16 360 11 062 67,62 4 729 4 729 3 195 67,56 435 435 261 60,00 29 230

=egyéb műk célú 5 000 5 931 5 355 90,29 0 420 420 0 0 0 0 0 0 5 775

- Felhalmozási célú 0 650 650 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650

V. Végl. átvett pénzeszközök 0 2 660 5 324 200,15 0 90 90 0 0 0 0 0 0 5 414

- Működési célú 0 240 240 100,00 0 90 90 0 0 0 0 0 0 330

=egyéb műk célú 0 240 240 100,00 0 90 90 0 0 0 0 0 0 330

- Felhalmozási célú 0 2 420 5 084 210,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 084

VI. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 15 194 15 194 100,00 0 1 946 1 946 100,00 0 2 931 2 931 100,00 0 295 295 100,00 20 366

- El. évi pénzmaradv. igenybev. 0 15 194 15 194 100,00 0 1 946 1 946 100,00 0 2 931 2 931 100,00 0 295 295 100,00 20 366

VIII. Intézményfinanszirozás 193 227 191 362 138 357 72,30 128 158 127 787 97 783 76,52 46 875 44 935 30 346 67,53 9 652 9 707 6 852 70,59 273 338

- normatív támogatás 147 543 147 543 106 720 72,33 105 263 105 263 80 043 76,04 30 488 30 488 20 861 68,42 2 916 2 916 2 069 70,95 209 693

- kistérségi támogatás 7 015 7 015 5 074 72,33 3 983 3 983 3 029 76,05 3 795 3 795 2 597 68,43 1 184 1 184 840 70,95 11 540

- korrekció megállapodás szerint -2 368 -2 368 -1 680 70,95 -1 894 -1 894 -1 344 70,96 -474 -474 -336 70,89 4 736 4 736 3 360 70,95 0

- 13. havi illetény pótigény 4 705 4 705 4 705 100,00 3 312 3 312 3 312 100,00 1 211 1 211 1 211 100,00 123 123 123 100,00 9 351

- eseti kereset-kiegészítés (15 eFt.) 1 047 1 047 708 708 244 244 55 55 100,00 2 054

- önk. kiegészítés megállapodás szerint 0 0 0 0 0 0 500 500 355 71,00 355

- alapill.emelés pótigény miatt 4 975 4 975 3 598 72,32 3 003 3 003 2 283 76,02 855 855 585 68,42 193 193 137 70,98 6 603

- finansz.csökk.pénzmaradvány elvonás miatt 0 -6 081 -6 081 100,00 -1 863 -1 863 100,00 -2 684 -2 684 100,00 -295 -295 100,00 -10 923

- egyéb önk. kiegészítés 31 357 34 526 24 973 72,33 14 491 15 275 11 615 76,04 11 000 11 500 7 869 68,43 0 295 209 70,85 44 666

IX. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

Összesen:

Fegyvernek

Orczy A. Ált. Isk. és Szisk. Int.egys Móra F. Ált. Isk.Tagintézmény

Örményes K.csorba

Szalai S. Ált. Isk. T.int. Általános Iskola T.int.

Az intézmény 2008. I-III. n.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

kiemelt előirányzatonként (e. Ft-ban).

2. oldal



Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
Intézményi összesen 2008. I-III. n.évi költségvetési beszámoló

1. sz. melléklet

Megnevezés eredeti ei. módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés % eredeti ei.: módos.ei. teljesítés teljesítés %

1 2 3 3/2 4 5 6 6/5 7 8 9 9/8 10 11 12 12/11 13

Teljesítés

Összesen:

Fegyvernek

Orczy A. Ált. Isk. és Szisk. Int.egys Móra F. Ált. Isk.Tagintézmény

Örményes K.csorba

Szalai S. Ált. Isk. T.int. Általános Iskola T.int.

Az intézmény 2008. I-III. n.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

kiemelt előirányzatonként (e. Ft-ban).

KIADÁS ÖSSZESEN: 227 626 246 244 186 679 75,81 150 911 153 648 116 770 76,00 54 073 55 064 38 344 69,64 10 108 10 458 7 478 71,51 349 271

- Személyi juttatás 137 749 142 041 107 598 75,75 88 971 90 579 68 988 76,16 29 799 30 327 21 935 72,33 6 141 6 183 4 625 74,80 203 146

= Bér 127 130 130 657 97 989 75,00 82 962 83 846 63 342 75,55 27 942 28 201 20 463 72,56 5 832 5 874 4 397 74,86 186 191

= Egyéb 10 619 11 384 9 609 84,41 6 009 6 733 5 646 83,86 1 857 2 126 1 472 69,24 309 309 228 73,79 16 955

- Járulékok 42 610 43 682 32 949 75,43 27 765 28 048 21 543 76,81 9 507 9 676 6 913 71,44 1 930 1 943 1 461 75,19 62 866

- Dologi kiadások 46 416 49 133 37 493 76,31 33 755 34 405 25 880 75,22 13 087 14 899 9 464 63,52 2 017 2 312 1 391 60,16 74 228

= Vásárolt élelmezés 28 286 28 286 19 991 70,67 21 285 21 355 13 909 65,13 6 949 7 005 4 607 65,77 456 456 273 59,87 38 780

= Egyéb dologi 18 130 20 847 17 502 83,95 12 470 13 050 11 971 91,73 6 138 7 894 4 857 61,53 1 561 1 856 1 118 60,24 35 448

ebből energia (gáz, áram) 5 172 5 172 4 427 85,60 5 395 5 395 4 302 79,74 3 336 3 336 2 900 86,93 780 1 075 843 78,42 12 472

- Pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Ellátottak pénzb. tám. 851 1 217 519 42,65 420 616 359 58,28 1 680 162 32 19,75 20 20 1 5,00 911

- Felhalmozási kiadások 0 10 171 8 120 79,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 120

= Felújitás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Beruházás 0 10 171 8 120 79,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 120

- Tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Létszám: 57,25 54,25 56 103,23 38 38 38 100,00 14,25 13,75 13,50 98,18 2,75 2,75 2,75 100,00 110,25

Fegyvernek, 2008. november 07.

Ambrus Dénes igazgatóTisztelettel:

3. oldal




