
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2009. JÚLIUS 16-ÁN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR

soron kívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

1. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephely részére

fénymásoló beszerzése
3. Az önkormányzati utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosítása
4. Az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak forgalmi rend szabályozására szolgáló

közúti jelzőtáblák vásárlásáról.
5. Előterjesztés pályázatok előkészítéséről
6. Kötelezettségvállalás a Sárga iskolához WC konténer beszerzéséről.
7. Az Észak-alföldi Ivóvíz-minőség javító program II. üteméből való kilépésről
8. Klórgáz-adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzéséről
9. Tájékoztató a kötelezettségvállalásokról

A napirendek előadója: polgármester

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

1. és 2. napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója

Fegyvernek, 2009. július 10.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i soron kívüli ülésére, a Sárga
iskolához WC konténer beszerzéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Felszabadulás u. 133. sz. alatti Sárga iskola szociális helyiséggel való ellátottsága régóta problémát
jelent, mivel a gyerekek egy része csak udvari WC-t tud használni, ahol nincs megfelelő kézmosási
lehetőség.

Korábban a Képviselőtestületet már tájékoztattam, hogy lehetőség van WC konténer vásárlására.
Árban is megfelelő, használt konténerre most kaptunk ajánlatot (rajzok mellékelve), ezért is hívtam
össze a rendkívüli ülést.

Az ajánlat lényege: a használt konténer kétnemű, felnőtt kivitelű, de megoldható, hogy a gyerekek is
használhassák.
Ajánlati ár: 1.290 eFt + ÁFA, helyszínre szállítva.

A konténert az iskola részéről Szatlóczki Edit megtekintette, erről szóban ad tájékoztatást.

Fentiek alapján javaslom, hogy élve a lehetőséggel, a költségvetési tartalék terhére vásároljuk meg a
WC konténert.

………………/2009.(VII.16.) sz. határozati javaslat

Kötelezettségvállalás a Sárga iskolához WC konténer beszerzéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetési tartalék terhére, a Sárga Iskolához WC konténer beszerzésére
1.290 eFt + ÁFA összegben.

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2009. július 9.

Huber Ferenc
polgármester



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. július 16-i ülésére az önkormányzati tulajdonban
lévő belterületi utak forgalmi rend szabályozására szolgáló közúti jelzőtáblák vásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 11/1994./V.27./ számú önk. rendelet 6.§ (1) bek. alapján az önkormányzati tulajdonban lévő közutakat
közúti jelzésekkel és közúti jelzőtáblákkal a polgármesteri hivatal látja el.
Az ellenőrzéseink során valamint lakossági bejelentések alapján megállapítottuk, hogy a jelzőtáblák több
helyen hiányoznak vagy pedig az időjárás hatására olyan mértékben károsodtak (színüket vesztették),
hogy alkalmatlanok a közúti forgalomba részt vevők – egyértelmű - tájékoztatására. A balesetek
megelőzése érdekében javasoljuk, hogy az önkormányzat vásároljon 20 db közúti jelzőtáblát,oszlopokkal
és bilincsekkel, melyek kihelyezésével nagy mértékben csökkenthető a balesetveszély. A 2009. évi
költségvetésben a jelzőtáblák vásárlása nincs betervezve, ezért a Képviselőtestület részéről
kötelezettségvállalásra van szükség a beszerzésükhöz.

A közúti jelzőtáblák beszerzési árai a következők szerint alakulnak:

Jelzőtábla 2.800,- Ft + Áfa
Oszlop 5.200,- Ft + Áfa
Bilincs 1.000,- Ft + Áfa
Összesen: 9.000,- Ft
Áfa: 2.250,- Ft
Mindöszesen 11.250,- Ft

A fentiek alapján a 20 db jelzőtábla beszerzése 225.000,- Ft-ba kerül az önkormányzatnak.

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

…………………………./2009. (VII. 16.) sz. határozata
Közúti jelzőtáblák vásárlásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési
szabad tartalék terhére 225.000 Ft összegben kötelezettséget vállal - az
önkormányzati tulajdonban lévő közutak forgalomszabályozására szolgáló -
közúti jelzőtáblák vásárlására.

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

Fegyvernek, 2009. július 9.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Készítette:
Faragó A.





Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel., Fax: 56/556-010, 56/556-011

ELŐTERJESZTÉS

A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általános iskolába járó gyermekek biztonságos közlekedésének megteremtése érdekében
szükséges a sebességhatárt szabályozni a Bajcsy-Zs. úton .

Javasoljuk, hogy a Bajcsy-Zs. úton a Bacsó Béla utca sarkától a Szent Imre tér melletti
buszfordulóig a sebességhatár 30 km/h legyen.

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2009.(………) rendelet-tervezete

a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról
a 11/1994. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közúti közlekedésről a szóló 1988. évi I.
törvény 9.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A Rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

(4) A Bajcsy-Zs. úton a Bacsó Béla utca sarkától a Szent Imre tér melletti buszfordulóig 30
km/h- át meghaladó sebességgel közlekedni tilos.

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

Fegyvernek, 2009. július 8.

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



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i ülésére a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén fénymásoló berendezés
beszerzésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál jelenleg használt fénymásoló
berendezés elavult ( 10 éves ), sokszor javításra szorul, jelenleg is csak részlegesen
használható. A szerelő véleménye szerint bármikor működés képtelenné válhat. Az
intézménynek elengedhetetlen eszköze a fénymásoló berendezés a dokumentációs
munkavégzéshez, ami az utóbbi időben jelentősen megnövekedett. Így szükséges volna egy új
berendezés vásárlása, amelyet az intézmény saját költségvetéséből nem tud fedezni.
Az intézmény másolási szükségletének megfelelő több árajánlatot kért, amelyből a
legkedvezőbb került kiválasztásra:

Fénymásoló: 298.100,- Ft
Tartozékok: 62.600,- Ft

360.700,- Ft
ÁFA 90.175,- Ft
Mindösszesen: 450.875,- Ft

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……../2009. (……….) határozati javaslat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés
terhére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye
kiadásának 450 e Ft-tal történő kiegészítésére fénymásoló berendezés beszerzésére.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj. Feladatokat ellátó jegyző
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. július 09.

Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Barta Józsefné



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i soron kívüli ülésére, az Észak-
alföldi Ivóvíz-minőség javító program II. üteméből való kilépésről

Tisztelt Képviselőtestület!

A 217/2008.(XII.18.) sz. határozatunkkal fogadtuk el a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz-minőség
javító Társulás Társulási Megállapodását.

Emlékeztetőül: Fegyvernek település az ivóvíz minőség javító programban két alternatívával lett
figyelembe véve Fegyvernek központtal Örményes-Szakálas-Surjány vízellátására, hálózat kiépítésére,
illetve Örményes-Fegyvernek önálló vízmű rekonstrukcióra.
Surjány és Szakálas fejlesztése a törökszentmiklósi rekonstrukció keretén belül valósul meg.

Az első alternatíva szerinti vízellátás drágább volt, ezért az önálló fejlesztésre volt javaslat.

Az ivóvíz minőség javító programban szereplő települések körét kormányrendelet határozta meg. Ez
szerint Kengyelhez hasonlóan, Fegyvernek nem volt érintett a programban. A másik alternatíva miatt
mindig figyelembe lett véve Fegyvernek település is.

Mivel Örményes és Fegyvernek is az önálló fejlesztés mellett döntött (Törökszentmiklós is elzárkózott
a közös üzemeltetéstől), a szerződésbe az önálló fejlesztés került be 165.032 eFt-tal és 1.588 eFt
önrésszel. Ennek kifizetése a harmadik negyedévben már esedékessé válna.

Mint korábban is írtam, az önálló vízmű fejlesztéssel – melyből 15 % hálózati rekonstrukció lett volna,
csak abban az esetben maradhattunk volna benne, ha az országos közegészségügyi intézettől olyan
igazolást kapunk, hogy Fegyverneken folyamatos ivóvíz minőség probléma van. Ezt az igazolást
azonban nem tudta kiadni, mivel ilyen dokumentum nem áll rendelkezésre. Településünkre nem
jellemző a vízminőség probléma. A gondot a hálózat elavultsága okozza.

Fentiek miatt – hogy a társulás zavartalanul működhessen – az Észak-alföldi régió kérte, hogy
Fegyvernek és Kengyel határozatban mondja ki, hogy nem kíván tovább részt venni a társulásban.
Közvetve részt fogunk venni a programban, hisz mint üzemeltetők, az örményesi vízmű fejlesztését
közösen kell felügyelni Örményes önkormányzatával.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

………………/2009.(VII.16.) sz. határozati javaslat

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz-minőség javító Társulás Társulási Megállapodásból való
kilépésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati forrás hiányában nem
kíván részt venni a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz-minőség javító
Társulásban és a Társulásból 2009. július 31.napjával kilép.

Erről értesül

1.) Huber Ferenc polgármester



2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Társulás tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. július 9.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. július 16-i ülésére
Klórgáz-adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

Településünk ivóvízellátását 4 üzemképes kút biztosítja. A nyersvíz búvárszivattyús kitermelést követően
vas-mangántalanító szűrőegységbe kerülnek, ahonnan fertőtlenítést követően a felszíni tárolóba jut a víz. Az
ivóvíz fertőtlenítése klórgáz-adagolással történik. A megfelelő mennyiségű klórt palackra szerelhető
ADVANCE klórgáz-adagoló berendezés juttatja az ivóvízbe. Ez a berendezés utoljára 2005-ben lett
felújítva, azonban mostanra az adagolt gáz agresszív tulajdonsága miatt annyira elhasználódott, hogy
funkcióját nem látja el megfelelően. A fertőtlenítő rendszerbe szükséges beépíteni egy klórvisszacsapó
mechanikus szelepet, mely megakadályozza, hogy membránhiba miatt víz kerüljön a klórcsőbe, mivel az
sósavvá alakul és tönkre teszi a vákuumszabályzót.

A megfelelő fertőtlenítés biztosítása érdekében szükséges az alábbi eszközök mielőbbi beszerzése:
– ADVANCE klórozóhoz P-128 klóradagoló 500 g/h kapacitással + tartozékok 290.000.- Ft + ÁFA
– 1 db klórvisszacsapó szelep 51.000.- Ft + ÁFA
– Helyszínre szállítás költsége 5.000.- Ft + ÁFA

346.000.- Ft + ÁFA

Mivel a vízműtelep a település belterületén található, így a lakott terület közelsége miatt feltétlenül indokolt
az alapvető biztonságtechnikai eszközök beszerzése és üzembe helyezése. WEDEGAS-1S klórriasztó,
elektrokémiai szondával, mely az érzékenysége miatt szükség esetén kültéri fény- és hangriasztót
bekapcsolja, illetve elindítja a szellőztető ventillátort. Mivel a telep felügyelet nélküli, ezért szükséges egy
KJV klórkimaradás jelző telepítése, mely a riasztóhoz kiépített fényjelzőre köthető, így a telepre beérkező
kezelő azonnal értesülhet a klórhiányról.

A biztonsági eszközök költsége:
– 1 db KJV klórkimaradás jelző gázklórozóhoz 135.460.- Ft + ÁFA
– P-124 ejektor 96.340.- Ft + ÁFA
– Tápkábel, jelvezeték 6.000.- Ft +ÁFA
– KPE kábelcsatorna, bilincs, szigetelés 9.000.- Ft + ÁFA
– WEDEGAS S-1 klórriasztó, elektrokémiai szenzorral, fényjelzővel és kürttel,

kontakt jelkimenettel szerelve a ventilátor indítására 193.600.- Ft + ÁFA
– Egyéni védőeszköz tároló: 2 db panoráma gázálarccal, 2 db szűrőbetéttel 134.900.- Ft + ÁFA
– Helyszínre szállítás és beüzemelési költségek 359.700.- Ft + ÁFA

935.000.- Ft + ÁFA

A beépítendő eszközök megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi és munka-alkalmassági előírásoknak,
OVF alkalmazási engedéllyel rendelkeznek. A beüzemelést végző cég szakmai segítséget nyújt az
üzemeltetőnek, valamint a kezelők havária jellegű elhárítási feladatokra történő kioktatását is elvégzik.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt szennyezés-csökkentési ütemtervet
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

………………../ 2009. (VII.16.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Klórgáz adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzésére.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Fegyverneki
Vízműhöz klórgáz adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzésére nettó 1.281.000.- Ft
+ ÁFA, összesen 1.601.250.- Ft összegig a Fegyverneki Vízmű 2009. évi költségvetésének terhére.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nagy Mihály, vízművezető
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. július 9.

Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Huber J.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i soron kívüli ülésére, pályázatok
előkészítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került több pályázati lehetőség. Ezek
közül lehetőségünk van:

- a Marx K. út szélesítésére
- a településközpont, a piactér fejlesztésére
- a községháza épületének akadálymentesítésére pályázni.

Mindhárom pályázat esetében tervekkel rendelkezünk, azonban ezek a tervek nem felelnek meg a
pályázati kiírásnak, átdolgozásuk szükséges.

 A Marx K. útra már korábban adtunk be pályázatot – mint településrész összekötésre – 2008-
ban, de nem nyertünk. Itt is a tervek átdolgozása szükséges, mivel a pályázat más szempontból
lett kiírva és a tavaly elkészült terveket is felül kell vizsgálni.
A támogatás 75-80 %-os, pályázati összeg korlát nincs, a minimum 50 millió Ft.

 A piactér pályázata összekapcsolható a Felszabadulás út páros oldalában a (Művelődési Ház
és Hársfa köz közötti szakasz) a járda és a templomtér burkolatának elkészítésével, a piactér
kialakításával, attól függően, hogy az 50 milliós támogatási összegbe és a műszaki tartalomba
belefér-e.

A tervezővel most folyik az egyeztetés a tervezői díjról (tájékoztatás szóban).

A támogatás mértéke 75-80 % között van, mivel várható piaci bevételi összeggel csökkenteni
kell a támogatás mértékét.

 A községháza mozgáskorlátozottak részére történő komplex akadálymentesítése 95 %-os
támogatottságú, max. 15 millió Ft. A szociális részre már részletes tervvel rendelkezünk, de a
rámpára illetve a belső kialakításra mindenképpen külön tervet kell készíteni, és az egész
tervezésnek meg kell felelni a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Ennek összegét
sem ismerjük.

Ezen előkészítési költségek három évig visszamenőleg elszámolhatók a pályázatnál. Abban az esetben,
ha nem nyer a pályázat, az önkormányzat költségvetését terhelik, illetve a beruházások megkezdéséig
– melynek időpontja valószínű 2010 lesz – ezt az összeget meg kell előlegezni.

Fentiek alapján javaslom az alábbi kötelezettségvállalást:

……………./2009.(VII.16.) sz. határozati javaslat

Kötelezettségvállalás a Marx K. út szélesítésének, a településközpont, a piac fejlesztésének és a
községháza épület akadálymentesítésének tervezési költségére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetési tartalék terhére, az Észak-alföldi Operatív Program keretében az alábbi
pályázatok tervezési költségeinek biztosítására:



1.) Marx K. út szélesítése……………….eFt
2.) településközpont, piactér fejlesztése ………………..eFt és a
3.) községháza épület akadálymentesítése……………eFt

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2009. július 9.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

TÁJÉKOZTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i soron kívüli ülésére a 2009. évi
pénzmaradványból képzett szabad tartalékra tett kötelezettségvállalásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az igazgatási szakfeladaton 15.911 eFt
pénzmaradványból képzett szabad tartalékot hagyott jóvá. Ennek terhére eddig az alábbiakra
vállalt kötelezettséget a testület:

Sorszám Feladat Határozat Felhasználás
eFt

1. Megyei Közokt.Közalapítvány tám. 8/2009.(I.29.) 50
2. Garancia és kezességvállalás 19/2009.(I.29.) 3.556
3. Rendőrség támogatása 29/2009.(II.26.) 135
4. Kodály Z.Zeneisk.tám. 37/2009.(II.26.) 720
5. Damjanich

u.143/c.önk.ing.fürdőszoba kial.
80/2009.(IV.30.)

201
6. Polgárőrség működésének tám. 81/2009.(IV.30.) 170
7. Közcélú foglalk.anyag és eszköz

besz.TEKI pály.önerő bizt.
108/2009.(V.28.)

3.191
8. Közokt.intézmények taneszköz

ellátottság javítására kiírt pály.saját
forrás és pály.bírálati díj bizt.

99/2009.(V.28.)

460
9. Nyári gyermekétk.költségeinek

önk.kiegészítése
101/2009.(V.28.)

306
10. J.N.Sz.Megyei Karnagyok Kórusa

támogatása
100/2009.(V.28.)

200
11. Dr.Bacsa László megbízása az

önk.képviseletére
111/2009.(V.28.)

63
12. Katolikus Egyházközösség

támogatása
114/2009.(V.28.)

400
13. Műv.Ház és Könyvtár épületének

elektromos vezeték részleges
cseréje és érintésvédelmi
felülvizsgálata

136/2009.(VI.25.)

127
14. Szapárfalui Óvoda öltöztető,

mosdó, foglalk.helyiség felúj.,
fejlesztési hitel felvételhez önerő
biztosítása

139/2009.(VI.25.)

624
15. Felsz.úti járdaburkolat építése

Felsz.181. és Marx K. út közötti
szakaszon (fejlesztési hitel
felvételhez önerő biztosítása)

140/2009.(VI.25.)

160

Felhasználás utáni szabad tartalék: 5.548 eFt, melyre még kötelezettség vállalható.

Fegyvernek, 2009. július 10.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009.július 16-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996
(IV.5.)rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2008. évi CXXVII tv.82 § (1.) (áfa) törvény miatt az étkezés 20%-os ÁFA-ja 25 %-ra változott, ez az ebédnél 20 Ft/adag
növekedést jelentett. Ez miatt szükséges az idősek által fizetendő térítési díjak változtatása. . A házi segítségnyújtást és a
nappali ellátást az áfa változás nem érinti, így a fizetendő térítési díjak nem változnak.
A szoc. tv. 115. § (2) bek. előírja, hogy az ellátottakat a térítési díj változása előtt írásban tájékoztatni kell, ezért javasoljuk

2009. augusztus 01-től a térítési díjak módosítását.

A térítési díj ÁFA miatti változása az alábbi:

M
in

.ny
ug

d
.

Kategóriák
Étkezés

2009
01-06 hó
Ft/adag

2009
07-12 hó
Ft/adag

Eltérés

Ft/adag

1
5

0
%

-ig

1 0 – 10 000 - - -
2 10 001 – 19 000 95,- 100,- 5,-
3 19 001 – 22 000 140,- 145,- 5,-
4 22 001 – 25 000 190,- 195,- 5,-
5 25 001 – 28 000 235,- 245,- 10,-
6 28 001 – 31 000 305,- 320,- 15,-
7 31 001 – 34 000 355,- 370,- 15,-
8 34 001 – 37 000 400,- 415,- 15,-
9 37 001 – 40 000 410,- 425,- 15,-
10 40 001 – 42 750 445,- 465,- 20,-

1
5

0
-

3
0

0%
-ig

11 42 751 – 62 400 450,- 470,- 20,-

12
62 401 – 85 500 470,- 490,- 20,-

3
0

0%
-tó

l

13
85 500- 470,- 490

-
20,-

A térítési díjak ÁFA miatti megemelkedése maga után vonja az étkezési bevétel, kiadás és szociálpolitikai támogatás
emelkedését is, mivel az ellátottak egy része nem fizeti a 100%-os térítési díjat. Így ezért az Önkormányzatnak kell pótolni
szociálpolitikai támogatás címen.
Az eredeti költségvetésben 3.520 e Ft szociálpolitikai támogatással számoltunk, ez az ÁFA változás miatt várhatóan 240 e
Ft-al nő.
A 2009-ben várható :

Térítési díj bevétel: 15.400 e Ft
Vásárolt élelmezés 19.160 e Ft
Szociálpolitikai támogatás 3.760 e Ft

Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén: 490,- Ft /adag

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelettervezet elfogadását.

Fegyvernek,2009. július 06.
Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Barta Józsefné Igazgató
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
…………../2009/…………./számú

rendelet tervezet

A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993 évi III.tv.115§-a
alapján az alábbi rendeletet alkotja

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

„(1) Intézményi térítési díjak
Étkezés 0 -150% 515 Ft/adag

150 % - 300 % 559 Ft/adag
300 % - tól 631 Ft/adag

Házi gondozás
0 -150% 305 Ft/óra

150 % - 300 % 539 Ft/óra
Nappali ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül 25 Ft/nap

étkeztetés igénybevételével 510 Ft/nap
( 2 )

M
i.

n
yu

gd
íj Jövedelem

Kategóriák
Ft-ban

Étkezés
térítési díj
Ft/nap
kedvezménnyel

Ebéd
házhozszállítás
díja
Ft/nap

Házi
segítségnyújtás
térítési díj
Ft/óra
kedvezménnyel

Nappali ellátás

Ellátás
étkezés
nélkül

Étkezés
igénybe
vételével

1
50

%
-i

g

1 0 – 10.000 - --

N
yu

g
d

íj
m

in
im

u
m

1
50

%
-i

g

- - -
2 10.001 – 19.000 100,- 16,- 105,- 20,- 120,-
3 19.001 – 22.000 145,- 24,- 125,- 20,- 165,-
4 22.001 – 25.000 195,- 32,- 200,- 20,- 215,-
5 25.001 – 28.000 245,- 41,- 210,- 20,- 265,-
6 28.001 – 31.000 320,- 50,- 220,- 20,- 340,-
7 31.001 – 34.000 370,- 60,- 225,- 20,- 390,-
8 34.001 – 37.000 415,- 68,- 235,- 20,- 435,-
9 37.001 – 40.000 425,- 70,- 275,- 20,- 445,-

10 40.001 – 42.600 465,- 70,- 305,- 20,- 485,-

1
5
0
-

3
0
0%

-i
g

11 42.601 – 62 400 470,- 70,-

N
yu

g
d

íj
m

in
.

1
50

%
-t

ól

470,- 20,- 490,-

12 62.400 – 82 200
490,-

70,- 505,- 20,-
510,-

3
0
0%

-
tó

l 13 82 200 - 490
,-

70,-
535,- 20,-

510,-

(4)A szociálisan nem rászoruló étkezési térítési díja 490 Ft/adag”

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

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




