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1. Az intézmény megnevezése:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2 Az intézmény alapítása:
Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat:
34/ 1994 (IV. 28.) sz. Önkormányzati határozat
129/2007. (VI.5.) sz. határozattal létrehozott társulás időpontja: 2007. július 01.

3. Működési területe:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések közigazgatási területe
4. Alapítói és fenntartói jogokkal felruházott szervek:
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Örményes, Felszabadulás út 16.
 Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
5. Irányító és felügyeleti szerve:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
6. Az intézmény típusa:
Tevékenységi jellege alapján:
Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
Feladatellátás funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
7. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. és a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján:
Intézményi társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatások nyújtása
8. Alaptevékenysége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §
(1) és (4) bekezdése szerint:
a. étkeztetés
b. házi segítségnyújtás
c. családsegítés
d. nappali ellátás (időskorúak ellátása)
e. gyermekjóléti szolgáltatás
Az intézmény által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladatszámmal
és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek felsorolását az alapító okirat
tartalmazza.
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9. Kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: a költségvetési szerv elhelyezésére
szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó
vagyontárgyak, valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.
Vagyon feletti rendelkzési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Örményes Község Önkormányzat
Kuncsorba Község Önkormányzat
Használója: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
11. Egyéb előírások:
Törzsszáma: 412 627 PIR
Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30230004
ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

II.

AZ
INTÉZMÉNY
SZERVEZETI
FORMÁJA,
SZERVEZETI
TAGOZÓDÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA

Az intézmény szervezeti felépítése:
1.) Székhelye: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
2.) Telephelyei:
A.) Fegyvernek település: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
B.) Örményes település: Napraforgó Gondozási Központ, Örményes, Iskola út 25.
C.) Kuncsorba település: Szociális Alapszolgáltatási Központ, Kuncsorba, Dózsa
Gy. út 35.
A.) Fegyvernek település:
I. sz. telephely: I. sz. Idősek Klubja, Annaháza (Fegyvernek, Felszabadulás
út 171.)
II. sz. telephely: II. sz. Idősek Klubja, Újtelep (Fegyvernek, Felszabadulás
út 40.)
III. sz. telephely: III. sz. Idősek Klubja, Szapárfalu (Fegyvernek, Ady E. út
42.)
IV. sz. telephely: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Fegyvernek,
Felszabadulás út 173.)
B.) Örményes település:
V. sz. telephely: Napraforgó Gondozási Központ (Örményes, Iskola út 25.)
C.) Kuncsorba település:
VI. sz. telephely: Szociális Alapszolgáltatási Központ (Kuncsorba, Dózsa
Gy. út 35.)
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Az intézmény szervezeti formája: Intézményfenntartó társulásban, mikro-térségi
szinten szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.
Örményesen és Kuncsorbán kizárólag szakmai munka végzése történik. A fegyverneki
telephely végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

III.

BELSŐ SZERVEZETI STRUKTÚRA, SZERVEZETI EGYSÉGEK
MEGNEVEZÉSE, FELADATKÖREIK, SZERVEZETI DINAMIKA

Az intézmény a telephelyeken felnőtt szociális ellátásra, családsegítésre és gyermekjóléti
szolgáltatásra tagozódik.
Szervezeti struktúra, szakmai egységek:
A.) Fegyverneki telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
- I. sz. Idősek Klubja, 30 fő férőhely
- II. sz Idősek Klubja, 30 fő férőhely
- III. sz. Idősek Klubja, 30 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
a. Családsegítés
b. Gyermekjóléti szolgáltatás
3.) Gazdasági csoport
B.) Örményesi telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
Idősek Klubja, 30 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:
a. családsegítés
b. gyermekjóléti szolgáltatás
C.) Kuncsorbai telephely:
1.) Felnőtt szociális ellátás:
a. Nappali ellátás
Idősek Klubja, 40 fő férőhely
b. Étkeztetés
c. Házi segítségnyújtás
2.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:
a. családsegítés
b. gyermekjóléti szolgáltatás
Feladatkörök:
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A feladatkörök mindhárom településen azonos szakmai tartalommal, azonos jogszabályi
előírások szerint működnek.
1. Felnőtt szociális ellátás:
Az intézmény az idősellátás keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szociális tv.) 65 F §, 62. § és 63.§, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatairól és működési feltételeiről szóló
módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet szerint látja el feladatát.
a.) Nappali ellátás
Idősek Klubjai
A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban az ellátást igénybevevők szociális,
egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi
szolgáltatásokat szerveznek. Elsősorban időskorúak, másrészt 18 évet betöltött, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerinti meleg ebéd biztosítására. Lehetőséget biztosít hajléktalan személyeknek alapvető
higiéniai szükségleteik biztosítására, és étkeztetést nyújt elvitellel számukra.
Szolgáltatásai különösen:
- igény szerinti meleg élelem biztosítása
- szabadidős programok szervezése
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás
segítése
- hivatalos ügyek intézésének segítése
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
b.) Étkeztetés:
Az étkeztetés az ellátást igénybevevők szükségleteinek megfelelően a hét 6 napján biztosított
mindhárom településen:
- az étel kiszolgálásával, egyidejű helyben fogyasztásával,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával.
Étkeztetés: keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani:
- azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és
ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
- étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy
egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
- településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy
szenvedélybetegek részére biztosított az étkeztetés igénybevétele, a helyi rendeletben
leszabályozott módon.
c.) Házi segítségnyújtás:
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A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget
nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően, meglévő
képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Feladata: a településeken jelentkező gondozási igények felmérése, a gondozás megszervezése.
Házi segítségnyújtás keretében a napi 4 órán belüli gondozási szükségletekkel rendelkezők
esetén kell gondoskodni.
Gondozási tevékenység különösen:
- Az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,
- alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében ( bevásárlás, takarítás,
mosás-vasalás, meleg étel biztosítása),
- segítségnyújtás az ellátott környezetével, hozzátartozóival való kapcsolattartásban,
- segítségnyújtás a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában,
- szabadidős tevékenységek: sajtótermékek, kommunikációs eszközök biztosítása,
- az ellátott igénye szerint szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megszervezése,
- háziorvosi szolgálattal való együttműködés,
- az ellátott részére szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- az előgondozást végző személlyel (szakértővel) való együttműködés.
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
a.) Családsegítés
A szociális tv. 64. § valamint a módosított 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján végzi a
feladatát. A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szorul személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Feladatai:
- rendszeres szociális segélyben részesülőkkel egyéni életvezetési tanácsadás az
együttműködési megállapodás alapján.
- effektív hajléktalanok nyilvántartásának vezetése,figyelemmel kísérése, életvezetési
tanácsadás,
- gondnokoltak segítése, hivatásos gondnokokkal, gyámhivatallal kapcsolattartás,
- társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, családtámogatási ellátásokkal, szociális
ellátásokkal kapcsolatos ügyekben segítségnyújtás,
- adományok gyűjtése, szétosztása,
- pártfogói tanácsadáshoz helyiség biztosítása az intézményen belül,
- pszichológiai tanácsadás,
- folyamatosan együttműködés a Polgármesteri Hivatal szociális előadóival.
A Családsegítő szolgáltatás az egyén és a család számára térítésmentes.
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b.) Gyermekjóléti Szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40. §
valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet alapján végzi tevékenységét.
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat végez.
Ennek érdekében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, s megteszi a szükséges intézkedéseket,
- gondozási- nevelési tervet készít,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- folyamatosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójával.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás térítésmentes.

IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA,
VEZETŐK FELADATA, HATÁSKÖRE

1. Az intézmény vezetése
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működését az igazgató irányítja
és képviseli. Az igazgatót a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a
257/2000 (XII. 26.) korm. rendelet 4.§ alapján nyilvános pályázat útján a társult
Önkormányzatok Képviselőtestületei együttes ülésen bíznak meg határozott időtartamra a
vezetői feladatok ellátására.
Az igazgató egy személyben felelős az intézmény működéséért, egyben munkáltatói jogkörrel
rendelkezik.
Távollétében a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője
látja el az igazgató feladatait és hatáskörét.
A társult települések telephelyének vezetőit az igazgató nevezi ki, akik vezetőnek minősülnek,
és felelősek a telephely szakmai-gazdasági működéséért.
A fegyverneki telephely vezetője az igazgató.
A gazdasági csoport élén a pénzügyi szervező áll, aki ellátja a 3 telephely , FegyvernekÖrményes-Kuncsorba gazdasági, pénzügyi feladatával kapcsolatos teendőket a társulási
megállapodásban foglaltak szerint.
A pénzügyi szervező az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, mellérendeltségi
viszonyban áll a szakmai csoporttal.
a.) Az igazgató feladata, hatásköre
Az igazgató feladatait részben közvetlenül, részben közvetve a telephelyek vezetői után látja
el.
Irányítja, szervezi és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai és gazdasági feladatokat, a
szervezeti egységek működését.
Felelős az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek jogszabályi betartásáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény alkalmazottai felett.
Szerződéseket köt, kötelezettségeket vállal.
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Dönt az intézmény költségvetésével kapcsolatos ügyekben, a fenntartó Önkormányzatok,
telephelyek javaslatai alapján elkészíti az intézmény összesített javaslatát.
Dönt a telephelyek vezetőinek kinevezéséről, előtte kikéri a társult települések
polgármestereinek véleményét.
Elkészíti az intézményre vonatkozó dokumentumokat, SZMSZ-t, szabályzatokat, munkaköri
leírásokat.
Évente, a társult települések vezetői által elkészített szakmai beszámolókat kiegészíti és
jóváhagyja, megküldi a társult települések polgármestereinek.
Szabályozza a saját és az intézményben dolgozók helyettesítési rendjét.
Ellátja a fegyverneki telephely vezetői feladatait.
2. A társult települések telephelyvezetőinek feladata és hatásköre (Örményes, Kuncsorba)
Közvetlen felettese: az igazgató.
Feladata:
Az igazgató irányítása mellett önállóan szervezi és vezeti a telephely szakmai tevékenységeit.
Figyelemmel kíséri a településeken élő idősek és szociálisan rászorulók élethelyzetét,
ellátásukról intézkedik.
Felvételi eljárásokban és az ellátotti jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben önállóan
intézkedik és dönt, intézkedéseiről tájékoztatja az intézmény igazgatóját.
Irányítja a telephely alkalmazottjainak munkavégzését, véleményezi a közvetlen irányítása alá
tartozó dolgozók kinevezését.
Elkészíti a telephelyre jellemző szakmai programot, a házirendet, amely illeszkedik a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjához és Házirendjéhez.
Figyelemmel kíséri a telephely gazdálkodását, javaslatot tesz a karbantartási munkálatokra,
fejlesztésekre.
A telephely költségvetéseinek szakmai teljesítését aláírásával igazolja.
Havonta jelentéseket készít a telephely bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban, melyeket
átküld a pénzügyi szervezőnek.
Minden hónap 10-ig beszedi és postázza a térítési díjakat a székhely település számlájára.
Felelős a telephely szabályzatainak betartásáért.
3. Fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetőjének feladata:
A fegyverneki telephelyen belül működik önálló szakmai egységként a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat.
Közvetlen felettese: az igazgató.
Feladata:
Az igazgató távollétében ellátja annak feladatait és hatáskörét.
Az egység szakmai munkájának irányítása. (családsegítő, gyermekjólét)
Irányítja a családgondozót, a szociális segítőket.
Szakmai program elkészítése.
Esetmegbeszélések összehívása.
Évente beszámoló készítése.
Minden évben a gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése.
Az intézmény többi alkalmazottainak konkrét feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
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V. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

1.) A gazdálkodási feladatokat a fegyverneki telephelyen végzik.
A gazdasági csoport élén a pénzügyi szervező áll, aki az igazgató közvetlen irányítása alá
tartozik. A gazdasági csoport a szakmai csoporttal mellérendeltségi viszonyban áll. A
pénzügyi szervező mellett a feladatok ellátásában a pénztáros és az adminisztrátor vesz részt.
A telephelyek vezetői által elkészített és a fenntartó képviselő testületek által jóváhagyott
tervkoncepcióiból elkészíti az intézmény egységes költségvetését, minden év végén a
zárszámadást, amely beépül a székhely település, a Fegyverneki Önkormányzat
költségvetésébe. Az örményesi és kuncsorbai telephelyen a készpénzgazdálkodás ellátmány
formájában valósul meg. A könyvelés a telephelyek szerint elkülönítetten történik.
A térítési díjak beszedését Fegyverneken a pénztáros, Örményesen és Kuncsorbán a
telephelyek vezetői végzik minden hónap 10-ig.
Kötelezettség vállalásra, utalványozásra, érvényesítésre, ellenjegyzésre szakmai teljesítésre
vonatkozó szabályok:
Kötelezettség vállaló, utalványozó a Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója. Távollétében a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője, mint igazgató helyettes utalványoz. Kötelezettségvállalás a pénzügyi szervező
ellenjegyzésével írásban történhet. Ellenjegyző, érvényesítő a pénzügyi szervező. Szakmai
teljesítéseket a telephely vezetői a fegyverneki telephelyen a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője, az I. sz. Annaházi Idősek Klubjának vezetője és a vezető házi gondozónő
igazolja.
A Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Bankszámlája feletti rendelkezés az
alábbi személyeket illeti meg.
Bankszámlaszám: 1174506615409993-30230004
-igazgató
-fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, igazgató
helyettes
-fegyverneki gyermekjóléti szolgálat családgondozó asszisztense
aláírására jogosult mindenki mindenkivel.

2.) AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI ÉS HASZNÁLATA:
a.) Fejbélyegző: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
Körbélyegző:
Körbe: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
A telephelyeken fejbélyegzők.
b.) Örményesen: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
5222 Örményes, Iskola út 25.
c.) Kuncsorba: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
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5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 35.
A bélyegző használatáért a kiadmányozási joggal rendelkezők felelősséggel tartoznak.
Az intézmény tevékenysége általános forgalmi adó szempontjából a tárgyi adómentes körbe
tartozik. Ez alól kivétel az étkeztetés bevételének és kiadásának ÁFA tartalma.

VI. AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI, ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE,
SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, HELYETTESÍTÉSEK
RENDJE
1.) Az intézmény nyitvatartási, ügyfélfogadási rendje:
a) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatójának ügyfélfogadási
rendje:
Fegyvernek: hétfő 8-16 óráig
Örményes:
szerda 8-12 óráig
Kuncsorba: csütörtök 8-12 óráig
b) Fegyverneki telephely:
 Idősek Klubjainak nyitvatartási rendje:
Hétfő:
8-16.
Kedd:
8-16.
Szerda:
8-16.
Csütörtök:
8-16
Péntek:
8-16.
Szombat:
10-12.
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
Családsegítő szolgálat
hétfő:
8-15.
kedd:
8-15.
szerda:
8-15.
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek:
8-15.

Gyermekjóléti szolgáltatás
hétfő: 8-12.
kedd: 8-12.
szerda: 8-12.
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8-12.

c.) Örményesi telephely:
 Idősek Klubja nyitvatartási rendje:
Hétfő:
8-16.
Kedd:
8-16.
Szerda:
8-16.
Csütörtök:
8-16.
Péntek:
8-16.
Szombat:
10-12.
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
8-15.
Kedd:
8-15.
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Szerda:
Csötürtök:
Péntek:

8-15.
8-15.
nincs ügyfélfogadás

d.) Kuncsorbai telephely:
 Idősek Klubjainak nyitvatartási rendje:
Hétfő:
8-16.
Kedd:
8-16.
Szerda:
8-16.
Csütörtök:
8-16.
Péntek:
8-16.
Szombat:
10-12.
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
De.
Du.
Hétfő: 9-11.
14-15.
Kedd: 9-11.
14-15.
Szerda: 9-11.
14-15.
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-11.
nincs ügyfélfogadás
2.) Szervezeti egységek együttműködése:
Mindhárom településen az étkeztetés feladatait az Idősek Klubjában látják el.
A házi segítségnyújtás gondozónői részt vesznek az Idősek Klubjában az étkeztetés
lebonyolításában szükség esetén a gyógyszer íratásban, kiváltásban. A szombati nyitva tartás
megvalósításában.
A klubgondozók segítenek a házi gondozás feladatainak végzésében szükség esetén.
A családsegítő szolgálat szociális segítői részt vesznek a gyermekjóléti területi munkájában
szükség esetén.
A gyermekjóléti szolgáltatás családgondozói szükség esetén részt vesznek a családsegítő
szolgáltatás ügyfélfogadásán.
3.) Helyettesítések rendje:
Az igazgatót a fegyverneki telephely Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
helyettesíti.
a) Fegyverneki telephely:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a gyermekjóléti szolgálat
családgondozó asszisztense helyettesíti
- A családgondozót a gyermekjóléti vezetője, családsegítő szociális segítői egymást.
- Idősek Klubjaiban a klubvezetőket a gondozónők, a gondozónőket a klubvezetők, hiány
esetén a telephelyhez tartozó házi gondozónő
- Szapárfalui részen a klub gondozónő helyettesíti a házi gondozónőt
- A pénzügyi szervezőt egyes feladatokban a pénztáros helyettesíti, a pénztárost az
adminisztrátor.
- Szükség esetén az I. sz. Annaházi Idősek Klubjának vezetője helyettesíti a pénztárost és
az adminisztrátort.
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b) Örményes telephely:
- A telephely vezetője végzi a gyermekjóléti feladatkört. Helyettesíti a családsegítés
családgondozóját
- A klubvezetőt és a gyermekjóléti feladatokban a vezetőt a családgondozó helyettesíti
- A házi gondozónőt a klubvezető és a kisegítő gondozónő helyettesíti
- A kisegítő gondozónőt a házi gondozónő helyettesíti.
c) Kuncsorba telephely:
- A telephely vezetője végzi a családsegítés és gyermekjóléti feladatköröket is
- Telephely intézmény vezetőjét a klub vezető helyettesíti mindegyik feladatkörében
- A klubvezetőt a klubgondozó helyettesíti
- A klubgondozót a klubvezető, házi gondozónő helyettesíti
- A házi gondozónőt a klub gondozó helyettesíti.

VII. SZERVEZETI ÁBRA

1. sz. melléklet tartalmazza.

VIII. EGYÉB SZABÁLYOK

Az intézmény igazgatója havonta vezetői-, valamint évente kétszer összevont munkatársi
értekezletet tart.
Az SZMSZ mellékleteként kell kezelni:
Házirend II. sz. melléklet
Szabályzatokat (iratkezelési, munkavédelmi,
vagyonvédelmi, érdekvédelmi, gyakornoki.)

pénzkezelési,

tűzvédelmi,

leltározási,

Munkaköri leírások
A Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend 2009. október 09-én lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 131/2007. (VI. 5.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat
és ennek mellékletét képező Házirend hatályát veszti.

Fegyvernek, 2009. szeptember 9.

Barta Józsefné
Igazgató

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete
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Gazdasági csoport

Családsegítő
Gyermekjóléti Szolg.

Nappali ellátás
II. sz. Újtelepi
Idősek Klubja

Fegyvernek
telephely

I. sz. Annaházi
Idősek Klubja

Étkeztetés
III. sz.
Szapárfalui
Idősek Klubja

Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás
Igazgató

Örményes
telephely

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,gyermek
jóléti szolg.

Nappali ellátás
Kuncsorba
telephely

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,
gyermekjóléti szolg.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete
13

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJAINAK
HÁZIRENDJE
1.) A klub nyitvatartási ideje:
Fegyvernek
Kuncsorba
Örményes
Hétfőtől – péntekig
8-16 óráig
8-16 óráig
8-16 óráig
Szombaton
10-12 óráig
10-12 óráig
10-12 óráig
2.) A klub az ellátást igénylők részére szükségleteinek megfelelően az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
- rádió, televízió, videó, napilapok rendszeres használata
- könyvkölcsönzés a könyvtárból
- szabadidős programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében segítség
- egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás szervezése
- szükségletnek megfelelő mentális segítségnyújtás, tanácsadás
- személyes ruházat tisztítása, fürdési lehetőség biztosítása
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése
- egyszeri meleg élelem biztosítása
A klubtagok az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a klubvezető,
távollétében a gondozónő engedélyével használhatják.
3.) Az intézményben napi egyszeri meleg élelem biztosított.
Ebéd: 11-14 óráig
4.) Az étkezés lemondását 2 munkanappal korábban, délelőtt 11 óráig a klubvezetőnél írásban
kell bejelenteni.
Ismételt igénybevétel esetén is 2 munkanappal korábbi bejelentés szükséges.
5.) Az Idősek klubjaiban fizetendő térítési díjat a települési önkormányzatok által elfogadott
rendelet alapján kell fizetni.
6.) A térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő 10-ig kell befizetni Fegyverneken a
pénztárosnál, örményesen és Kuncsorbán az intézményvezetőknél.
7.) A klubban 8-16 óráig lehet vendégeket, látogatókat fogadni.
8.) Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Ittas ember az intézményben nem tartózkodhat,
kerüljük a vitát, veszekedést.
9.) Az intézményi jogviszony megszűnik:
- saját kérésre
- a klubtag halálával
- a házirend szabályainak súlyos megsértésekor
10.) Gondjaival, problémáival bizalommal fordulhat mindenki a saját klubvezetőjéhez,
intézményvezetőjéhez, vagy bármelyik alkalmazotthoz.
11.) Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos panasz esetén ellátott jogi képviselő
igénybevételére van lehetőség az intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint.
Fegyvernek, 2009. szeptember 10.
Barta Józsefné
igazgató
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2009. október 8-i ülésére a 2009. évi költségvetés
módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén a 2/2009.(III.2.) számú
rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2009. évi költségvetését . Ez idáig a költségvetést egy alkalommal, a
7/2009.(VI.4.) szárú rendeletével módosította a Képviselő-testület.
A jelenlegi 2. számú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 119.108 eFt-tal növekszik,
melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében
mutatunk be. A módosítás eredménye képpen a folyószámlahitel 9.641 eFt-tal nő. Ezzel a költségvetésben a
folyószámlahitel 134.424 eFt-ra változik.
A költségvetés módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:
BEVÉTELEK
A bevételek előirányzatának növelését indokolja az intézményi működési bevételek növekedése(étkezési bevételek,
alkalmazotti befizetések, áru-és készletértékesítések bevételeinek növekedése,-gabonaértékesítés többletbevétele,
alvállalkozói teljesítések értéke. A helyi adóknál a helyi iparűzési adó erő képesség növekedése miatt növekszik az
előirányzat .Beemelésre kerül a gépjárműadóhoz és a helyi adókhoz kapcsolódó bírság és pótlék bevételekből
befolyt többletbevétel, korrigálásra kerül az adóerő képesség növekedése miatt év közben lemondott SZJA
összege. Az állami támogatásoknál javasolt módosítást indokolják a a júliusi lemondás –pótigényléshez kapcsolódó
tételek:
A Szapárfalui óvodaegység felújításához kapcsolódó állami támogatás, könyvtári és közművelődési érd. növelő
támogatás, esélyegyenlőséget és felzárkóztatást elősegítő támogatás , szakmai vizsgák lebonyolításának
támogatása, bérpolitikai intézkedések támogatása (5-6-7-8. havi keset kiegészítés fedezet) , szociális nyári
gyermek étkeztetés támogatása, szociális ellátások kifizetéseinek növekedése, rendelkezésre állási támogatás
pótigény, valamint a szakmai informatikai feladatok és esélyegyenlőség támogatására kapott összeg. Technikai
tétel a kiegészítő GYEV átvezetése 751153 szakfeladatra támogatásértékű bevétekhez.
A bevételi előirányzatot növeli
a támogatás értékű bevételeknél beemelésre kerülő a 2008. évi
jövedelmekülönbség
mérséklés támogatásának
újraosztásából származó bevétel, a Település Központ
rehabilitációjához kapcsolódó BM. önerő, a Kistérségi társulási normatíva pótigény (Csorba Mikro-térségi szoc.
Alapsz. Kp., Orczy Iskola) összege, Örményes, Kuncsorba Önkormányzat szociál politikai támogatás kiegészítése
és önkormányzati hozzájárulása, valamint a Körjegyzőség működéséhez kapcsolódó kiegészítés.

KIADÁSOK

A módosítási javaslat a kiemelt előirányzatok szinte mindegyikét érinti. A személyi juttatásoknál és a
járulékoknál a növekedést egyrészről az indokolja, hogy a közakalmazottak és köztisztviselők 5-6-7-8.
havi kereset kiegészítése beemelésre került, másrészt az évközbeni személyi változások miatt szükséges
korrekciókat is elvégezték az intézmények. A dologi kiadások jelentősen megnövekedtek a tervezetthez
képest.(energia költségek növekedését jelezték az intézmények). A módosítási javaslat nem tartalmazza
az 5%-os ÁFA növekedés összegét, ezt az intézményeknek meg kell takarítani a hátralévő időben. A
felhalmozási kiadásoknál javasolt módosításokat a beruházások, felújítások ütemezése, pályázati
lehetőségek, eredmények indokolják. Növekszik a tartalék egyrészt a szennyvízhálózat építéshez
kapcsolódó lakossági befizetésekkel és a lekötött betét kamatával, az esélyegyenlőségi támogatás és
szakmai vizsgák lebonyolításának támogatási összegével (későbbi időpontban kerül felhasználásra),
valamint a jogszabályi változásből eredő 2009. évi járulékmegtakarítás összegével(melyet a 7-8. havi
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kereset kiegészítés járulékaival növelt összeggel korrigáltunk.)Növeli még a tartalékot az EPSZ
normatíva túligénylés összege is. Csökken a költségvetési tartalék a polgármesteri keretösszegből történt
felhasználással, a foglalkoztatási támogatásra tartalékolt összeggel, mely felhasználásra került, illetve a
szabad tartalék a kötelezettségvállalások összegével.Csökkenti még a tartalékot a Művelődési Ház és
Könytár érdekeltség növelő támogatásához tervezett saját erő összege, az Önkormányzat forrás hiányában
önerőt nem tud biztosítani a pályázathoz. A háztartásoknak nyújtott temetési kölcsönök, és pénztári
kölcsön összege is módosító tételként szerepel a javaslatban.
Önkormányzati szinten a létszám keret 2 fő módosítást- növekedést tartalmaz az alábbiak szerint:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ: -0,19 fő
-a pénztáros helyettesítése miatt Önkormányzati szinten ez nem jelent csökkenést, a Művelődési
Háznál ez növekedésként jelentkezik
Művelődési Ház és Könyvtár : +0,19 fő
(fennt leírtak miatt)
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat : +2 fő
(A létszám növekedést az Egységes pedagógiai Szakszolgálat létszám igénye indokolja)
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola : -1,5 fő
-Egységes Pedagógiai Szakszolgálat : +5 fő
-Móra Ferenc Általános Iskola : -1 fő
-Szalai S. Általános Iskola –Örményes : -0,25 fő
-Általános Iskola Kuncsorba : -0,25 fő
A 2009. évi költségvetés módosítására tett javaslat részletes indoklással címenként (1. számú melléklet)
I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerin -

- 275 e Ft

Az intézményi működési bevételt, ezen belül a étkezési bevétel

+ 298 e ft

előirányzatát javaslom növelni az ÁFA növekedés miatt
Fegyverneki telephely

+ 230 e Ft

Örményesi telephely

+

A támogatásértékű bevételt, ezen belül a szociálpolitikai támogatás

68 e Ft
+ 465 e Ft

előirányzatát javaslom növelni az ÁFA növekedés miatt
Fegyverneki telephely

+ 240 e Ft

Örményesi telephely

+

Kuncsorbai telephely

+ 157 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni

68 e Ft
- 1.038 e Ft

Fegyverneki telephely
-Pénztáros helyettesítése miatt ( önk. kiegészítés )

- 191 e Ft

a Művelődési Háznál kifizetésre kerülő bér és járulék,
ott ez finanszírozás növekedést jelent ezzel az összeggel
-Kereset kiegészítés fedezete
Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés

- 922 e Ft
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Telephely összesen:

- 1,113 e Ft

Örményesi telephely
-Kereset kiegészítés fedezete

- 211 e Ft

Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-Önkormányzati támogatás ÁFA növekedés miatt

+

72 e Ft

Telephely összesen:

-

139 e Ft

Kuncsorbai telephely
-Normatív tám. módosítása a mutatósz. vált. miatt

+ 256 e Ft

-Kistérségi tám. módosítása a mutatósz. vált. miatt

+ 334 e Ft

-Kereset kiegészítés fedezete

-

219 e Ft

-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-a megállapodás III.2.g) pontja szerint

- 157 e Ft

a szociálpolitikai támogatás növekedése miatt
Telephely összesen:

+ 214 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:

- 275 e Ft

A személyi juttatásokat ezen belül a bért javaslom csökkenteni

-

Fegyverneki telephely
-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

- 698 e Ft
+ 193 e Ft

a június, július havi kereset kiegészítés
-Pénztáros helyettesítése miatt
Telephely összesen:

- 145 e Ft
-

650 e Ft

Örményesi telephely
-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

- 160 e Ft
+

71 e Ft

-

89 e Ft

a június, július havi kereset kiegészítés
Telephely összesen:
Kuncsorbai telephely
- Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés

- 166 e Ft

839 e Ft
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-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

+

66 e Ft

-

100 e Ft

a június, július havi keresetkiegészítés
Telephely összesen:
A járulékokat javaslom csökkenteni

- 860 e Ft

Fegyverneki telephely
-A járulékok jogszabályban előírt csökkenése miatt

- 348 e Ft

-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

- 224 e Ft
+

54 e Ft

-Pénztáros helyettesítése miat

-

46 e Ft

Telephely összesen:

- 564 e Ft

a június, július havi keresetkiegészítés

Örményesi telephely
-A járulékok jogszabályban előírt csökkenése miatt

- 115 e Ft

-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

-

51 e Ft

+

19 e Ft

a június, július havi keresetkiegészítés
Telephely összesen:

- 147 e Ft

Kuncsorbai telephely
-A járulékok jogszabályban előírt csökkenése miatt

- 114 e Ft

-Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint

-

53 e Ft

+

18 e Ft

-

149 e Ft

a június, július havi keresetkiegészítés
Telephely összesen:
A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom növelni

+

858 e Ft

+ 763 e Ft

az ÁFA változás miatt
Fegyverneki telephely

+ 470 e Ft

Örményesi telephely

+ 136 e Ft

Kuncsorbai telephely

+ 157 e Ft

Az energia kiadások előirányzatát javaslom növelni
az ÁFA változás miatt

+

22 e Ft
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Örményesi telephely

+

Kuncsorbai telephely

+

Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni

15 e Ft
7 e Ft
+

73 e Ft

az ÁFA változás miatt
Örményesi telephely

+

57 e Ft

Kuncsorbai telephely

+

16 e Ft

A tartalékot javaslom növelni

+

566 e Ft

- A járulékok jogszabályban előírt csökkenése miatt
Fegyverneki telephely
-Járulék csökkenés öt hóra

+ 348 e Ft

-június, július havi kereset kiegészítés

- 247 e Ft

( bér és járulék )
Telephely összesen:

+ 101 e Ft

Örményesi telephely
-Járulék csökkenés öt hór

+ 115 e Ft

-június, július havi kereset kiegészítés

-

90 e Ft

( bér és járulék ),
Telephely összesen:

+ 25 e Ft

Kuncsorbai telephely
-Járulék csökkenés öt hóra

+ 114 e Ft

-június, július havi kereset kiegészítés

-

84 e Ft

( bér és járulék )
Telephely összesen:

+ 30 e Ft

A létszámot kérem csökkenteni

- 0,19 fő

Fegyverneki telephely
a pénztáros helyettesítése miatt
Önkormányzati szinten ez nem jelent csökkenést, a Művelődési
Háznál ez növekedésként jelentkezik

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:
Intézményi működési bevételek növekedés
Fegyvernek:
- 2009. július 1-től étk.térítési díj növekedés ÁFA változás miatt
- 2008. évi ÁFA visszatérítésből
Fegyvernek: bölcsőde
- 2009. július 1-től étk.térítési díj növekedés ÁFA változás miatt

3.797 e Ft
789 e Ft
213 e Ft
397 e Ft
18 e Ft
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Örményes:
- 2009. július 1-től étk.térítési díj növekedés ÁFA változás miatt
- 2008. évi ÁFA visszatérítésből
Kuncsorba:
- 2009. július 1-től étk.térítési díj növekedés ÁFA változás miatt
- 2008. évi ÁFA visszatérítésből

33 e Ft
72 e Ft
16 e Ft
40 e Ft

Támogatás értékű bevétel növekedés
Fegyvernek:
- Szoc.pol támogatás növekedése ÁFA változás miatt 2009. júl.l-től
- Egyéb működési célú bevétel (választással kapcs. térítés)
Fegyvernek: bölcsőde
- Szoc.pol támogatás növekedése ÁFA változás miatt 2009. júl.l-től
Örményes:
- Szoc.pol támogatás növekedése ÁFA változás miatt 2009. júl.l-től
Kuncsorba:
- Szoc.pol támogatás növekedése ÁFA változás miatt 2009. júl.l-től

565 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés
Fegyvernek:
- Helyi alapítványtól úszásoktatáshoz átvett
- Magánszemélytől átvett óvodai eszközfejlesztésre
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg

292 e Ft

442 e Ft
15 e Ft
13 e Ft
64 e Ft
31 e Ft

80 e Ft
30 e Ft
182 e Ft

Intézményfinanszírozás
:
2.151 e Ft
Fegyvernek: Óvodák
Intézményfinanszírozás nő
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján keresetkieg-re (2009. jún.30-ig)
1.156 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I. nő
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi (szabadságra járó)bére és
járuléka
577 e Ft
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi bérkülönbözete és
járuléka
(G3-G5)
38 e Ft
- energia (gáz és áram) kiadás növekedése miatt
906 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I. csökken
- a 2008. évi ÁFA visszatérítés összegével
- 397 e Ft
- 2 fő bér és járulék csökkenés, 1 fő bérlettérítés megszűnés, nyári
hónapokban elért étkezési hozzájárulás megtakarítás miatt
- 651 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján keresetkieg-re (2009. jún.30-ig)
63 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I. nő
- energia (gáz ) kiadás növekedése miatt
Örményes:
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg.-re (2009. jún.30-ig)
- Önkormányzati kiegészítés I. nő
- 2009. július l-től ÁFA változás miatt –dologi kiadásokhoz 5 %.
- Önkormányzati kiegészítés I. csökken
- a 2008. évi ÁFA visszatérítés összegével
Kuncsorba:
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg.-re (2009. jún.30-ig)
- megáll.III.2.g.) alapján Kuncsorbának ÁFA növekedés miatt 5 %-os
- megáll.III.2.g.) alapján a 2008. évi ÁFA visszatérítés összegével -

210 e Ft
147 e Ft
80 e Ft
72 e Ft
94 e Ft
40 e Ft
40 e Ft
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A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani.
A személyi juttatások :
A bért javaslom növelni
Fegyvernek:: óvodák
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún.30-ig)
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi (szabadságra járó)bére
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi bérkülönbözete (G3-G5)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug.havi)
- 2 fő bér csökkenés miatt (2009.szept. l-től 3 havi)
Fegyvernek: Bölcsőde
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún.30-ig)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
Örményes :
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún.30-ig)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
Kuncsorba:
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún. 30-ig)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
Egyéb személyi jellegű kiadások
Fegyvernek:: óvodák
- 1 fő bérlettérítés megszűnés, nyári hónapokban elért étkezési
hozzájárulás megtakarítás miatt

3.797 e Ft
1.398 e Ft

876 e Ft
437 e Ft
29 e Ft
348 e Ft
- 191 e Ft
48 e Ft
50 e Ft
111 e Ft
20 e Ft
71 e Ft
25 e Ft

- 426 e Ft

Járulékok:
- 977 e Ft
A járulékokat javaslom növelni a bér és egyéb személyi jutt. növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvodák
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún. 30-ig)
280 e Ft
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi (szab.-ra járó)bér járuléka
140 e Ft
- GYED-ről visszajövő 1 fő óvónő 3 havi bérkülönbözet járuléka (G3-G5) 9 e Ft
- 2 fő járulék csökkenés miatt
- 34 e Ft
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 1.230 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapán kereset kiegészítés
járulékmegtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
96 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kieg-re (2009. jún. 30-ig)
15 e Ft
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 77 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
14 e Ft
Örményes :
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kiegészítésre (2009. jún.30-ig) 36 e Ft
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 150 e Ft
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
5 e Ft
Kuncsorba:
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.alapján kereset kiegészítésre (2009. jún.30-ig) 23 e Ft
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
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helyezése
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)

- 111 e Ft
7 e Ft

Dologi kiadások:
2.373 e Ft
Fegyvernek óvodák
- Vásárolt élelmezési kiadási előirányzat nő 2009. júl.l-i ÁFA változás miatt
(fedezete saját bevétel és szoc.pol.)
655 e Ft
- Választással kapcs. térítés
15 e Ft
- Helyi alapítványtól úszásoktatáshoz átvett
80 e Ft
- Magánszemélytől átvett óvodai eszközfejlesztésre
30 e Ft
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg
182 e Ft
Rendezvények, eszközök beszerzésére stb.
- energia (gáz és áram) kiadás növekedése miatt
906 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
- Vásárolt élelmezési kiadási előirányzat nő 2009. júl.l-i ÁFA változás miatt
(fedezete saját bevétel és szoc.pol.)
31 e Ft
- energia (gáz ) kiadás növekedése miatt
210 e Ft
Örményes :
- Vásárolt élelmezési kiadási előirányzat nő 2009. júl.l-i ÁFA változás miatt
(fedezete saját bevétel és szoc.pol.)
97 e Ft
- 2009. július l-től ÁFA változás miatt –dologi kiadásokhoz 5 %.
80 e Ft
Kuncsorba:
- Vásárolt élelmezési kiadási előirányzat nő 2009. júl.l-i ÁFA változás miatt
(fedezete saját bevétel és szoc.pol.)
47 e Ft
- 2009. július l-től ÁFA változás miatt –dologi kiadásokhoz 5 %.
40 e Ft
Tartalék:
Fegyvernek óvodák
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés ( bér)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug.havi)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
Fegyvernek: Bölcsőde
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)

Örményes:
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (járulék)
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
Kuncsorba:
- Jogszabályváltozásból eredő járulék megtakarítás 5 havi tartalékba
helyezése
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés (bér)

1.003 e Ft

1.230 e Ft
- 348 e Ft
- 96 e Ft

77 e Ft
- 50 e Ft
- 14 e Ft

150 e Ft
- 20 e Ft
-

5 e Ft

111 e Ft
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járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)
- 6/2009.(I.20.) Korm.rend.5. §-a alapján kereset kiegészítés
járulék megtakarítási tartalékból átemelve (2009. júl.-aug. havi)

- 25 e Ft
- 7 e Ft

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA , SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
Élelmezési bevételek ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
2008. évi ÁFA önellenőrzés:
Móra:
Élelmezési bevételek ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
2008. évi ÁFA önellenőrzés:
Szalai:
Élelmezési bevételek ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
2008. évi ÁFA önellenőrzés:
Kuncsorba:
2008. évi ÁFA önellenőrzés:
A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
US-00025 pályázat:
HEFOP-3.1.3/2009.
Szocpol. támogatás ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
Móra:
Szocpol. támogatás ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
Szalai:
Szocpol. támogatás ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
Kuncsorba:
Szocpol. támogatás ÁFA- és igénybevétel növekedés miatt:
Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom:
Orczy:
A normatív támogatás növekedése:
Osztályfőnöki pótlék növ. (HFPI-PÖO/3530/2009.)
Gyógypedagógiai pótlék növ. (HFPI-PÖO/3535/2009.)
Keresetkiegészítés (6/2009.(I.20.) Korm.rend.) – jún 30-ig.
Önkormányzati kiegészítés I.
 Étkezési normatíva növekedés miatti csökk.:
 Gyógypedagógiai pótlék pályázatának összeg.:
 2008. évi ÁFA önellenőrzés részben:
 Of-i pótlék növ. pályázaton felüli része:
Megáll. sz-i korrekció csökk. (ÁFA önellenőrzés része)
Ped. Szakszolg.:
A normatív támogatás (4 fő) növekedése:
A kistérségi támogatás (elléátások) növekedése
Önkormányzati kiegészítés I.
 Az EPSZ eszközszükségletének fedezete:

23.462 e Ft.
2.215 e Ft.

287 e Ft.
881 e Ft.
136 e Ft.
516 e Ft.
21 e Ft.
362 e Ft.
12 e Ft.
12.676 e Ft.
82 e Ft.
8.993 e Ft.
1.763 e Ft.
1.599 e Ft.
221 e Ft.
18 e Ft.
8.571 e Ft.
853 e Ft.
471 e Ft.
174 e Ft.
1.563 e Ft.
-845 e Ft.
-174 e Ft.
-631 e Ft.
691 e Ft.
-250 e Ft.
1.293 e Ft.
574 e Ft.
936 e Ft.
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 Kiadási – bevételi főösszeg különbsége:
Móra:
A normatív támogatás növekedése:
Osztályfőnöki pótlék növ. (HFPI-PÖO/3530/2009.)
Keresetkiegészítés (6/2009.(I.20.) Korm.rend.) – jún 30-ig.
Önkormányzati kiegészítés I.
 Étkezési normatíva növekedés miatti csökk.:
 2008. évi ÁFA önellenőrzés részben:
 Of-i pótlék növ. pályázaton felüli része:
 Felmentési időre járó (gyógyped. 3 hó) illetmény.
 GYED-ról visszajött iskolatitkár pótszabadság ktg-e
 Megáll. sz-i korrekció csökk. miatt:
Megáll. sz-i korrekció csökk. (ÁFA önellenőrzés része)
Megáll. sz-i korrekció csökk. (kuncsorbai változás fedezete)
Szalai:
Osztályfőnöki pótlék növ. (HFPI-PÖO/3530/2009.)
Keresetkiegészítés (6/2009.(I.20.) Korm.rend.) – jún 30-ig.
Önkormányzati kiegészítés I.
 2008. évi ÁFA önellenőrzés részben:
 Of-i pótlék növ. pályázaton felüli része:
 Megáll. sz-i korrekció növekedése miatt:
Megáll. sz-i korrekció növ. (Orczy-Móra átad. 250-250 e Ft)
Kuncsorba:
Osztályfőnöki pótlék növ. (HFPI-PÖO/3530/2009.)
Keresetkiegészítés (6/2009.(I.20.) Korm.rend.) – jún 30-ig.
Megáll. sz-i korrekció növ. (of-i pótl. pályázaton felüli része)
Megáll. sz-i korrekció csökk. (ÁFA önellenőrzés összege)
A KIADÁSOK

1.129 e Ft.
585 e Ft.
379 e Ft.
1.131 e Ft.
-585 e Ft.
-266 e Ft.
556 e Ft.
521 e Ft.
229 e Ft.
42 e Ft.
-42 e Ft.
-250 e Ft.
128 e Ft.
374 e Ft.
-362 e Ft.
189 e Ft.
-500 e Ft.
500 e Ft.
36 e Ft.
80 e Ft.
54 e Ft.
-12 e Ft.

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Az osztályfőnöki pótlék növelése (6/2003.(I.30.) sz. önk. hat.)
Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. jún. 30-ig.)
Kereset kieg. növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. júl. 1- aug. 31-ig.)
Ped. Szakszolg.:
Az alapilletmények növelése (5 fő EPSZ dolgozó bére)
Kötelező pótlékok előirányzatának növelése:
Móra:
Az osztályfőnöki pótlék növelése (6/2003.(I.30.) sz. önk. hat.)
Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. jún. 30-ig.)
Kereset kieg. növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. júl. 1- aug. 31-ig.)
A felmentési időre járó illetmény (gyógyped. 3 hó)
Távolléti díj (szabadság) növ. (GYED-ről visszajött iskolatitkár)
Szalai:
Az osztályfőnöki pótlék növelése (6/2003.(I.30.) sz. önk. hat.)
Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. jún. 30-ig.)
Kereset kieg. növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. júl. 1- aug. 31-ig.)

23.462 e Ft.
7.829 e Ft.

880 e Ft.
1.187 e Ft.
407 e Ft.
1.961 e Ft.
225 e Ft.
708 e Ft.
857 e Ft
303 e Ft.
390 e Ft.
171 e Ft.
240 e Ft.
283 e Ft.
55 e Ft.
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Kuncsorba:
Az osztályfőnöki pótlék növelése (6/2003.(I.30.) sz. önk. hat.)
Kereset kiegészítés növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. jún. 30-ig.)
Kereset kieg. növ. (6/2009. (I.20.) Korm. rend. júl. 1- aug. 31-ig.)
Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Ped. szakvizsga, továbbképzés (normatíva növekedés miatt):
A mentori ösztöndíjak növelése (US-00075)
Ped. Szakszolg.:
Az étkezési támogatások növelése (5 fő 4 hónapra):
A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni:
Orczy:
Az osztályfőnöki pótlék növ. járuléka:
Kereset kiegészítés növ. (jún. 30-ig) járuléka
Kereset kieg. növ. (júl. 1- aug. 31-ig.) járuléka
TB és MAJ megtakarítás tartalékba helyezése:
Ped. Szakszolg.:
Az alapilletmények + köt. pótlékok járuléka:
EHO:
Móra:
Az osztályfőnöki pótlék növ. járuléka:
Kereset kiegészítés növ. (jún. 30-ig) járuléka
Kereset kieg. növ. (júl. 1- aug. 31-ig.) járuléka
A felmentési időre járó illetmény járuléka
Távolléti díj (szabadság) járuléka
TB és MAJ megtakarítás tartalékba helyezése:
Szalai:
Az osztályfőnöki pótlék növ. járuléka:
Kereset kiegészítés növ. (jún. 30-ig) járuléka
Kereset kieg. növ. (júl. 1- aug. 31-ig.) járuléka
TB és MAJ megtakarítás tartalékba helyezése:
Kuncsorba:
Az osztályfőnöki pótlék növ. járuléka:
Kereset kiegészítés növ. (jún. 30-ig) járuléka
Kereset kieg. növ. (júl. 1- aug. 31-ig.) járuléka
TB és MAJ megtakarítás tartalékba helyezése:
A dologi kiadásokat javaslom növelni:

68 e Ft.
60 e Ft.
34 e Ft.
268 e Ft.
8 e Ft.
80 e Ft.
180 e Ft.
916 e Ft.
282 e Ft.
376 e Ft.
106 e Ft.
-1.640 e Ft.
601 e Ft.
29 e Ft.
227 e Ft.
274 e Ft.
82 e Ft.
131 e Ft.
58 e Ft.
-1.218 e Ft.
77 e Ft.
91 e Ft.
15 e Ft.
-367 e Ft.
22 e Ft.
20 e Ft.
9 e Ft.
-91 e Ft.
13.976 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Orczy:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val):
2.050 e Ft.
(tényleges igénybevétel és Áfa növekedés hatására)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (ÁFA-val):
2 e Ft.
(TSZ-US-00025pályázatból)
Egyéb dologi kiadások ÁFA-val:
8.993 e Ft.
(HEFOP-3.1.3/2009. pályázatból)

12

Ped. Szakszolg.:
Egyéb dologi kiadások ÁFA-val:
(EPSZ vizsgálóeszköz szükséglete)
Móra:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val):
(tényleges igénybevétel és Áfa növekedés hatására)
Szalai:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val):
(tényleges igénybevétel és Áfa növekedés hatására)
Kuncsorba:
Az élelmezési kiadások előirányzatának növelése (ÁFA-val):
(tényleges igénybevétel és Áfa növekedés hatására)

936 e Ft.

1.735 e Ft.

242 e Ft.

18 e Ft.

A tartalék előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A járulék megtakarítás összege:
Csökkentés a július – augusztus havi kereset kiegészítés összegével:
Móra:
A járulék megtakarítás összege:
Csökkentés a július – augusztus havi kereset kiegészítés összegével:
Szalai:
A járulék megtakarítás összege:
Csökkentés a július – augusztus havi kereset kiegészítés összegével:
Kuncsorba:
A járulék megtakarítás összege:
Csökkentés a július – augusztus havi kereset kiegészítés összegével:

2.305 e Ft.
1.640 e Ft.
-513 e Ft.
1.218 e Ft.
-385 e Ft.
367 e Ft.
-70 e Ft.
91 e Ft.
-43 e Ft.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

9 e Ft

A saját bevételek előirányzatát javaslom növelni az ÁFA változás miatt
Étkezési bevétel
15 e Ft
Egyéb bevétel
58 e Ft

73 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni
Kereset kiegészítés fedezete bér és járulék
- 481 e Ft
Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
Önkormányzati kiegészítés
+ 417 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
+ 99 e Ft
- Elektromos vezeték részleges csréje
A 136/2009.(VI.26.) h. szerint
+ 127 e Ft
- A pénztáros helyettesítése miatti bér és járulék
+ 191 e Ft
ez önkormányzati szinten nem jelent többlet
kiadást, mivel a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ finanszírozása szintén
ezzel az összeggel csökken
A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint

- 64 e Ft

A személyi juttatásokat ezen belül a bért javaslom csökkenteni
- Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a

- 120 e Ft

9 e Ft
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6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
-A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint
a június, július havi kereset kiegészítés
-A pénztáros helyettesítése miatti bér
A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni
- Korrekció az előző előirányzat módosításhoz a
6/2009.(I.20.) k.r alapján az I. fél éves teljesítés
- A 133.2009.(VI.19.) k.r. szerint
a június, július havi kereset kiegészítés
- -Járulékcsökkenés miatt
- -A járulékköteles jövedelmek vonzataként

- 362 e Ft
+ 97 e Ft
+ 145 e Ft
- 246 e Ft
- 119 e Ft
+ 27 e Ft
+ 200 e Ft
+ 46 e Ft

A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
- ÁFA növelés miatti változások
-élelmezési kiadás ÁFA növekedése
+ 15 e Ft
-kávéházi beszerzés ÁFA növekedése
+ 58 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
+ 99 e Ft
- Elektromos vezeték részleges csréje
A 136/2009.(VI.26.) h. szerint
+ 127 e Ft
A tartalékot kérem növelni a járulék csökkenés miatt
- Járulék csökkenés öt hóra
- 200 e Ft
- június, július havi kereset kiegészítés
+ 124 e Ft
( bér és járulék ),

+ 299 e Ft

+

76 e Ft

Az alkalmazotti létszámot kérem növelni
A pénztáros helyettesítése miatt.
Önkormányzati szinten ez nem jelent változást, mivel a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
létszáma ugyanennyivel csökken.

+

0,19 fő

V. FEGYVERNEK – ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség 2009. évi költségvetés módosítását együttes ülésen tárgyalja
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata a megállapodás V. fejezet
3.) c.4. bekezdés alapján Fegyverneken.
Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 125.773 eFt, ezt javaslom
növelni 4.454 eFt-tal, így 130.227 eFt-ra változik az intézményi költségvetés főösszege.
Az előirányzat módosítás részletesen az alábbi:
A.) Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat módosításának oka:
A kiadási előirányzatot javaslom növelni 2.842 eFt-tal az alábbiak szerint:
1.) Személyi juttatások: Az előirányzatot 1871 eFt-tal szükséges növelni. Az egyszeri bérkiegészítés
3 havi összege, valamint az EP. választás során felmerült bérköltség miatt.
2.) Járulékok: Az előirányzatot 520 eFt-tal javaslom csökkenteni. A személyi juttatásoknál említett
kifizetések járulék vonzata, illetve a 2009.07.01-től érvényes járulékfizetési jogszabály
következtében.
3.) Dologi kiadások: Előirányzatot javaslom 567 eFt-tal növelni a 2009.07.01-én életbe lépő áfa
változás miatt (20%-ról 25-ra módosuló áfa kulcs), továbbá az EP. választással kapcsolatos dologi
kiadások.
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4.) Tartalék: Az előirányzatot javaslom növelni 924 eFt-tal, mely 5 havi
megtakarítás összege, ami fedezetül szolgálhat a kereset kiegészítés várható kiadására.

járulék

B.) Fegyvernek Nagyközség bevételi előirányzat módosításának oka:
A bevételi előirányzatot javaslom növelni 2.842 eFt-tal az alábbiak szerint:
1.) Támogatás értékű bevétel: 1.296eFt
2.) Intézményfinanszírozás: 1.546eFt
C.) Örményes Község kiadási előirányzat módosításának oka:
A kiadási előirányzatot javaslom növelni 1.612 eFt-tal a következők szerint
1.) Személyi juttatások: 1179eFt. Az egyszeri bérkiegészítés 3 havi összege, az EP. választás során
felmerült bérköltség,valamint egy fő köztisztviselő 40 év után járó jubileumi jutalom kifizetése
miatt.
2.) Járulékok: 179 eFt A személyi juttatásoknál említett kifizetések járulék vonzata, illetve a
2009.07.01-től érvényes járulékfizetési jogszabály következtében.
3.) Dologi kiadások: 95 eFt. 2009.07.01-én életbe lépő áfa változás miatt (20%-ról 25-ra módosuló
áfa kulcs), továbbá az EP. választással kapcsolatos dologi kiadások indokolják.
4.) Tartalék: Az előirányzatot javaslom növelni 159 eFt-tal, mely 5 havi járulék
megtakarítás összege, ami fedezetül szolgálhat a kereset kiegészítés várható kiadására.

A bevételi előirányzatot javaslom növelni 1.612eFt-tal, javaslatom oka az alábbi:
1.) Támogatás értékű bevétel: 300 eFt
2.) Intézményfinanszírozás: 1.312 eFt

A kiadások és bevételek alakulása részletesen a következő:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511531)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1. Személyi juttatások
- Bér
= Köztisztviselők egyéb munkavégz.kapcs.jutt.
(3 havi kereset kiegészítés)
= Részm.id.ktv.munkavégz.kapcs.jutt.
(3 havi kereset kiegészítés)

+ 1.186
+ 922
+922
+807
+115

2. Járulékok
-Társadalombiztosítási járulékok
=nyugdíjbiztosítási járulék
+221
=természetbeni egészségbizt.jár.
-617
=pénzbeni egészségbizt. Jár.
+ 5
-Munkaadói járulék
-412
(A 3 havi kereset kiegészítés járulék vonzata, valamint a
2009.07.01-től életbe lépő járulék változás miatt.)
3. Dologi kiadások
-Vásárolt term. és szolg. Áfa kiad.
(2009.07.01-től érvényes áfa kulcsok miatt)
4. Tartalék:
(mely 5 havi járulék megtakarítás összege, ami fedezetül
szolgálhat a kereset kiegészítés várható kiadására)

-803
-391

+143
+143
+924
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FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
-Önkormányzati kiegészítés
= járulék és áfa változás miatt
=5% járulék megtak.
-Kereset kiegészítés + járulékai

+1.186
+1.186
+ 143
- 948
+1.091
+1.043

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
SZAKFELADAT (7511751)
FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1. Személyi juttatások
- bér
+949
= köztisztviselők normatív jutalma
+395
(választási iroda és jegyzőkönyv vezetők jutalma)
=alkalmi munkaváll. bére
+554
(szavazatszámláló bizottság tiszt.díja)
2. Járulékok
-Társadalombiztosítási járulék
+270
=Nyugdíjbiztosítási járulék kiadás
+223
=Természetbeni egészségbiztosítási járulék
+ 42
=Pénzbeni egészségbiztosítási járulék
+ 5
-Munkaadói járulék
+12
-Egészségügyi hozájárulás
+ 1
(A jutalom és megbízási díj miatti járulék növekmény)
3. Dologi kiadások
-Készlet beszerzés
+95
( irodaszer 19eFt, egyéb készlet 76eFt)
-Szolgáltatások
+264
(telefondíj 14eFt, vásárolt élelmezés 149eFt, áramdíj 4eFt,
Egyéb üzemeltetés 97eFt))
-Vásárolt term. És szolg. Áfa
+50
(készletbeszerzések és szolgáltatások áfa tartalma)
-Egyéb dologi kiadás
+15
(SZSZB tag átlagbér megtérítése)
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Támogatás értékű bevétel
-EP választásra kapott központi támogatás
2. Finanszírozás
( választási költségek kiegészítése)
Fegyvernek Nagyközség kiadási előirányzat összesen:
Fegyvernek Nagyközség bevételi eőirányzat összesen:

+ 1.656
+ 949

+283

+424

+1.656
+1.296
+360
+ 2.842
+2.842

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)
ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1. Személyi juttatások

+1.312
+1.012
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-bér
=egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.
+161
(egyszeri bérkiegészítés)
-egyéb
=jubileumi juttatás
+851
( 1fő köztisztviselő jubileumi jut.)
2. Járulék
-Társadalombiztosítási járulék kiadás
=Nyugdíjbiztosítási járulék kiadás
+243
=Természetbeni egészségbizt.jár.
- 71
=Pénzbeli egészségbiztosítási jár.
+ 5
-Munkaadói járulék
(Bérkiegészítés és jub.jutalom járulék vonzata, valamint
jogszab.változás miatti módosítás)
3. Dologi kiadások
-Vásárolt termés szolgáltat.áfa
( áfa kulcs változás miatt)
4. Tartalék:
(5 havi járulék megtakarítás összege, ami fedezetül szolgálhat
a kereset kiegészítés várható kiadására)

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Intézményfinanszírozás
-Önkormányzati kiegészítés
=járulék és áfa változás miatt
=1 fő jub.jutalom kifiz.
=5% járulék megtakarítás
-Kereset kiegészítés + járulékai
ÖRMÉNYES
(7511752)

KÖZSÉG

EUROPAI

+161

+851

+130
+177

- 47

+11
+11
+159

+1.312
+1.312
+1.134
- 181
+1.123
+ 192

PARLAMENTI

+178
VÁLASZTÁSOK

SZAKFELADATA

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.Személyi juttatások
-bér
= köztisztviselők normatív jutalma
+30
(választási iroda és jegyzőkönyv vezetők jutalma)
=alkalmi munkaváll. bére
+137
(szavazatszámláló bizottság tiszt.díja)
3. Járulékok
-Társadalombiztosítási járulék
=Nyugdíjbiztosítási járulék kiadás
+ 40
=Természetbeni egészségbiztosítási járulék
+ 7
=Pénzbeni egészségbiztosítási járulék
+ 1
-Munkaadói járulék
(A jutalom és megbízási díj miatti járulék növekmény)
4.Dologi kiadások
-Készlet beszerzések
(Irodaszer +2, egyéb készlet beszerzés +7)
- Szolgáltatások
(telefondíj +4eFt, vásárolt élelmezés +36eFt, bérleti díj +8eFt,
áramdíj +1eFt, egyéb üzemeltetés +15eFt)

+300
+167
+167

+ 49
+48

+ 1
+84
+9
+ 64
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-Vásárolt term. és szolg. Áfa
(készletbeszerzések és szolgáltatások áfa tartalma)

+11

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

+300

1. Támogatás értékű bevétel
-EP választásra kapott központi támogatás

+300
+300

Örményes Község kiadási előirányzat összesen:
Örményes Község bevételi előirányzat összesen:

+1.612
+1.612

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL
(eFt)
SZAKFELADAT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉSE
01. Parkgondozás
0140341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése (ajándékutalvány)
2. Járulék
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Dologi kiadások
=szolgáltatások
-Ifjúsági part zúzás (315 eFt + 63 eFt ÁFA)
02. Növénytermesztés
0140343
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
* Áru-és készletértékesítés bevétele
-búza értékesítés bevétele
-Árpa értékesítés bevétele
-Napraforgó értékesítés bevétele
-Tűzifa értékesítés
*ÁFA bevételek
-búza értékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA
-árpa értékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA
-napraforgó értékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA
-tűzifa értékesítés bevételéhez kapcsolódó ÁFA
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset

+405
+38
+24
+12
+12
+14
+14
-11
+4
+3
-18
+378
+378
+378

+7.207
+7.207
+7.207
+5.814
-2.200
+714
+4.600
+2.700
+1393
-440
+143
+1150
+540
+1.414
+176
+99
+99
+57
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kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb sajátos jutt. (telefondíj személyi
juttatást képező része)
2. Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Dologi kiadások
=Egyéb folyó kiadások
-földhasználati bírság 203 eFt, E-on kártérítés és bírság
455 eFt)
=Különféle dologi kiadások
-Kiszámlázott term., szolg. ÁFA befizetése
03. Mezőőri szolgálat
0140344
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT csökken
1.) Támogatás értékű bevételek
=Működési c. tám. értékű bevétel
-Fejezeti kezelésű ei-ból
* állami hozzájárulás csökkenése törvény évközi mód.
miatt
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalk. egyéb feltételtől függő pótléka(1
főx3.000Ft/hóx11 hó)
-közalkalmazottak jutalma
-közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése (ajándékutalvány)
2. Járulék
-egyéb feltételtől függő pótlékhoz kapcsolódó
járulékok
-jutalomhoz kapcsolódó járulék
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
04. Közutak létesítése, felújítása
452025
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Véglegesen átvett pénzeszközök
=Felhalmozási c.
-Vöröscsillag út építés lakossági önerő befizetése
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Felhalmozási kiadások
=beruházás
-Szivárvány út építés(telek vásárlás)
-Vöröscsillag út (teljesítés alapján )
-140/2009.(VI.25.) számú határozat alapján a Marx K.
–Felszabadulás út 181. szám közötti járdaszakasz
megépítése
-147/2009.(VII.16.) számú kötelezettségvállalás
alapján Marx K. út szélesítés ,terv

+42
+77
+77
-56
+18
+11
-85
+1.294
+658
+658
+636
+636

-364
-364
-364
-364
+179
+216
+145
+33
+8
+104
+51
+53
+71
+71
-37
+10
+2
+16
+15
-80

+320
+320
+320
+320
+5.701
+5.701
+3.430
+72
+17
+3.191

+150
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=felújítás
-Táncsics M. út (Arany J-Bajcsy-Zs. u. közötti
szakasz) lefedése
-járdafelújítások
05. Közutak üzemeltetése
631211
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése (ajándékutalvány)
2. Járulék
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Dologi kiadások
=készletek
- a 146/2009.(VII.16.) számú határozat alapján közúti
jelzőtáblák cseréje pótlása (bruttó)
=szolgáltatások
-hidegaszfalt nettó szállítási ktg-e
-karbantartási ktg önk. ingatlanoknál kapubejárók
építése, kül-és belterületi utak karbantartása (nettó)
= Áfa kiadások
-szállítási ktg-hez kapcsolódó ÁFA kiadás
-karbantartási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadás
06. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
701015
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1.)VéglegespPénzeszköz átvétel
=Felhalmozási célú pe. átvétel
-Damjanich J. út 143. szám alatti ingatlan fürdőszoba
kialakítás lakossági befizetés átvezetése lakbér és ÁFA
bevételekre
2.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=Bér
-közalkalmazottak túlóra túlszolgálatra kif. összeg
-közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése (ajándékutalvány)
2. Járulék
-közalkalmazottak túlóra túlszolgálatra kif. összeghez
kapcsolódó járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Dologi kiadások

+2.271
+2.205
+66

+2.495
+84
+56
+28
+28
+28
+28
-25
+9
+8
-42
+2.436
+225
+225
+1.839
+217
+1.622
+372
+48
+324

-375
-450
-450
-450

+75
+75
+75
+2.888
+215
+168
+78
+45
+45
+47
+47
-16
+25
+15
+12
-68
+1.689
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=készletek
-kisértékű te. beszerzés-önkormányzati tulajdonú
lakásba gáztűzhely vásárlás(nettó-20%)
- önkormányzati ingatlanok karbantartásához sóder
cement, csempe, vízszerelési anyagok(nettó-20%)
=szolgáltatások
-szállítási költségek(20%)
-villamos energia kiadásai(25%)
=különféle dologi kiadások
-vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja
-kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése
4.) Felhalmozási kiadások
= Felújítás
-Bíró Kastély nyílászáró csere
07.Önkormányzati Igazgatás
751153
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírság bevétel
-alkalmazottak térítése (étkezési többlet)
-kerekítési különbözet elszámolása, kifizetőhelyek
költségtérítése
-kötbér, egyéb kártérítés(kamatbevételek,
belvíztámogatás visszafizetése
-egyéb kamatbevételek(lakásértékesítési szla kamata,
egyéb kamat)
-kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFÁ-ja
2.Támogatás értékű bevételek
=Működési c. támogatás értékű bevételek
-fejezeti kezelésű ei-ból 2008. évi jövedelmekülönbs.
mérs. újraosztásából
-fejezeti kez. ei-ból Település Kp. BM. önerő
-fejezeti kez. ei-ból mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása
-pénzbeli GYEV (-átcsoportosítás 751966 szakfeladat
943213 fk-ről technikai tétel -) normatív kötött
-központi költségvetési szervtől-OALI támogatás
2009. évre
- Kistérségi társulási normatíva pótigény Csorba
Mikro-térségi szoc. Alapsz. Kp.
-Orczy EPSZ normatíva
-önkormányzatoktól
*Örményes
-szocpol kiegészítés (68eFt+64eFt+221eFt=)353eFt
-Önkormányzati kieg. társulások( 72 eFt+8 eFt-673
eFt)= -593eFt
*Kuncsorba
-szocpol kiegészítés (0+31eFt+18 eFt=)49 eFt
5. Kölcsöntörlesztés
-háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztés bevételei
(tűzifa, szociális kölcsön törlesztések többletbevétele)
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Egyéb
-Telefondíj személyi juttatást képező része
-Szerzői jogdíj
2. Járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3.Dologi kiadások

+811
+63
+748
+412
+62
+350
+466
+262
+204
+1.000
+1.000
+1.000

+21.479
+3.212
+3.212
+287
+26
+107
+145
+126
+2.521
+17.671
+17.671
+2.187
+1.500
+155
+9.512
+3.600
+334
+574
-191
-240

+49
+596
+596
+31.772
+285
+285
+105
+180
-36
-36
+11.084
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=készletek
-irodaszer, nyomtatvány (20%)
-folyóirat –előfizetés-Új Néplap, Figyelő,
Közbeszerzési értesítő (5%)
-PC WORLD DVD (20%)
-kisértékű te. beszerzése –vízmelegítő, pénzvizsgáló
(20%)
=szolgáltatások
-telefondíj (95 eFt*25%)
-vásárolt élelmezés-szociális gyermekétkeztetés
-villamos energia (25%)
-vízdíj (25%)
-karbantartási kiadások –üvegezés, fénymásoló
karbantartása, tűzoltó készülékek felülvizsgálata,
kéménytisztítás, számológép javítás)-9eFt 25%
-egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai ( kábél TV
előfizetéssi díj, utalványdíjak 793 eFt, postaktg. 1.561
eFt, díszkivilágítás 101 eFt , 111/2009. (V.28.) sz.
kötváll alapján ügyvédi díj 50 eFt)
=különféle dologi kiadások
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
-kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése
(település kp. rehab fordított ÁFA, 2.629 eFt, telefon
készülékek ÁFA-ja, ügyviteli szolgáltatás ÁFA
befizetése
-reklám, propaganda-golyóstoll 71 eFt,
161/2009.(VIII.28.) számú köt. vállalás alapján a
Rádió Horizontnak reklámdíj bruttó 50 eFt)
-reprezentációs kiadások-kávé, üdítő, pogácsa
-egyéb dologi kiadások ei. csökken népszavazás
önkormányzati kiegészítés összegével
4. Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Település kp. rehabilitáció II. ütem
-Községháza akadálymentesítés terv a
147/2009.(VII.16.)
-Mobil WC 148/2009.(VII. 16.) számú kötelezettség
vállalás alapján +67 eFt a teljesítés alapján )
- települési információs táblarendszerkiépítése
teljesítés miatti növekedés
=felújítások
-Szapárfalui óvoda felújítási munkái a
139/2009.(VI.25.) számú önkormányzati határozat
alapján
5. Véglegesen átadott pénzeszközök
=működési c. átadások
- 23/2002. számú rendelet alapján foglalkoztatás
támogatása iparűzési adóból
-a 100/2009.(V.28.) Karnagyok Kórusának támogatása
-a 164/2009(VIII.27.) számú köt. vállalás alapján a
Fegyverneki Polgárőrság támogatása
=felhalmozási c. átadások
- a 114/2009.(V.28.) számú kötelezettség vállalás
alapján a Katólikus Egyház támogatása(templom
felújítása)
6. Tartalék
=polgármesteri keret
-3 fő részére temetési kölcsön
-1 fő részére péztári kölcsön
-2 fő részére temetési kölcsön

+231
+30
+129
+15
+57
+7.009
+332
+3.294
+118
+3
+349

+2.913

+3.844
+1.000
+2.959

+121

+124
-360
+15.530
+3.042
+940
+400
+1.679
+23
+12.488
+12.488

+1.420
+1.020
+750
+200
+70
+400
+400

+2.692
-696
-442
-20
-335
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-Fegyverneki Horgászegyesület támogatása
-Nemzetközi kerékpáros verseny támogatása
-Virágvasárnapi hangverseny kiadásaihoz hozzájárulás
-kölcsönökből visszatérülés
=23/2002.(VI.1.) számú rendelet szerinti támogatás
-felhasználás
=szabad pénzmaradványból képzett tartalék
-a 111/2009.(V.28.) számú köt. vállalás alapján
ügyvédi költség
-114/2009.(V.28.) számú határozat alapján a Katólikus
egyház támogatása
-101/2009.(V.28.) számú határozat alapján a Szociális
gyermekétkeztetés kiegészítése
-100/2009.(V.28.) számú hat. alapján a Karnagyok
Kórusának támogatása
-99/2009.(V.28.) számú kötelezettségvállalás alapján
Közoktatási Közalapítványpályázat saját erő
-Közoktatási Közalapítvány pályázat bírálati díj
-a 136/2009.(VI.25.) számú határozat alapján a
Művelődési Ház és Könyvtár érintésvédelmi vizsgálata
-Szapárfalui Óvoda egység felújítás önerő
-a 146/2009.(VII.16.) közúti jelzőtáblák beszerzése
- a 147/2009. (VII.16.) számú határozat alapján a Piac
tér ,a Községháza akadálymentesítése, Marx K. út
szélesítése tervek
-a 148/2009.(VII.16.) számú önkormányzati határozat
alapján WC konténer beszerzése a Sárga Iskolába
-a 150/2009.(VII.16.) számú határozat alapján a
Fegyverneki Vízműnél Klórgázadagoló beszerzése
-a 108/2009.(V.28.) határozat szerinti közcélú
foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzés önerő
-161/2009.(VIII.27.) számú kötelezettség vállalás
alapján
Horizont Rádióval kötött megállapodás
szerinti reklámdíj
- a 164/2009.(VIII.27.) számú határozat alapján a
polgárőrség támogatása
=esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő
támogatás
=szakmai vizsgák lebonyolítása
= szennyvízhálózat befizetései
-lakossági befizetések
-bankbetét után kapott kamatok
=járulék megtakarítás
-2009. évi járulék megtakarítás
-7-8.havi keresetkiegészítés és járulékai
=EPSZ normatíva túligénylés
=Közművelődési pályázat önerő –Művelődési Ház és
Könyvtár
7.) Kölcsön nyújtás
= háztartásoknak nyújtott kölcsönök –temetési kölcsön
és pénztári kölcsön nyújtása
08.Vízkár-elhárítás
7518341
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Személyi juttatások
=Egyéb
-telefondíj személyi juttatást képező része
2.Dologi kiadások
=készletek

-20
-100
-29
+250
-750
-750
-7.353
-63
-400
-306
-200
-400
-60
-127
-624
-225
-1.490

-1.612
-1.601
-125
-50

-70
+10.607
+108
+802
+39
+763
+150
+679
-529
+324
-500
+797
+797

+56
+3
+3
+3
+53
+40
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-egyéb készlet beszerzés-LPE cső (bruttó)
=szolgáltatások
-telefondíj(bruttó)
09. Községgazdálkodás-közterület
7518451.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Dologi kiadások
-ÁFA befizetés (2008. decemberi és tárgyévi
kötelezettség)
-egyéb folyó kiadás lakos részére kártérítés
megfizetése
10. Községgazdálkodás-közcélú fogl.
7518452
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ
1.)Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. bev.
-Munkaügyi Központ támogatása
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Személyi juttatások
=Bér
- egyéb bérrendszer hat. alá tart. túlóra
=Egyéb
-egyéb sajátos juttatás-betegszabadság
-egyéb bérrendszer hat. alá tart. étkezési hozzájárulása
-egyéb bérrendszer hat. alá tart. ktg. hozzájárulása
2.) Járulékok
-táppénz hozzájárulás
3.) Dologi kiadások
=Készletbeszerzések
-oltóanyag-védőoltás
-kisértékű te.-talicska
-munkaruha vásárlás
-egyéb készlet
=szolgáltatások
-vásárolt élelmezés-étkezés
-vásárolt közszolgáltatás- munkaalkalmassági vizsgálat
=egyéb dologi
-vásárolt term. szolg. ÁFA-ja
-kiszámlázott term. szolg. ÁFA befizetése
-közegészségügyi oktatás
11. Községgazdálkodás-Vízhálózat
7518453
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-kiszámlázott term. szolg. Áfa-ja
2.) Véglegesen átvett pénzeszköz
=Felhalmozási célú pe. átvétel
-vízhálózat befizetés
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken
1.) Dologi kiadások
=különféle dologi kiadások
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
2.) Felhalmozási kiadások
=beruházás
-Észak-alföldi Régió ivóvíz minőség javító prg.II. –
nem valósul meg
13. Községgazdálkodás-Gondnokság
7518453
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő

+40
+13
+13

+106
+106
+99
+7

1.500
+1.500
+1.500
+1.500
+1.021
+627
+78
+78
+549
+296
+186
+67
+75
+75
+319
+139
+11
+19
+44
+65
+104
+4
+100
+76
+27
+1
+48

+173
+92
+92
+92
+81
+81
+81
-1.416
+172
+172
+172
-1.588
-1.588
-1.588

+27
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1.) Személyi juttatások
=bér
-részmunkaidős közalk. egyéb mv. kapcsolódó
juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
2.) Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
-táppénzhozzájárulás
14. Köztemető fenntartás
751867
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
-1 fő 8,5 havi munkabére
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
-alkalmi fizikai munkavállalók bére
=Egyéb
-betegszabadság
-egyéb ktg térítés
2.Járulékok
-1 fő 8,5 havi béréhez kapcs. járulékok
-EHO 1 fő 8,5 hó
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3.) Dologi kiadások
-kiszámlázott term. szolg. ÁFA befizetése
16. Önkormányzat elszámolásai
751922
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1. Intézményfinanszírozás
-CSorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. KP.
*Fegyvernek
-keresetkiegészítés fedezete -922 eFt
-Önk.kieg.I. -191 eFt
*Kuncsorba
-normatíva +256 eFt
-kistérségi támogatás +334 eFt
-kereset kiegészítés -219 eFt
-megállapodás szerinti korrekció -157 eFt
*Örményes
-kereset kiegészítés -211 eFt
-Önkormányzati kieg. I. +72 eFt
-Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde
*Fegyvernek
-kereset kieg fedezete 1.219 eFt
-Önk. kieg I. +683
*Örményes
-keresetkiegészítés 147 eFt
-Önk. kieg. I. 8 eFt
*Kuncsorba

+44
+44
+44
+22
+22
-17
+7
+6
-33
+3

+1.151
+832
+784
+661
+26
+27
+70
+48
+27
+21
+179
+188
+17
+8
+7
-41
+140
+140

+12478
+12.478
-1.038
-1.113

+214

-139

+2.151
+1.902

+155

+94
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-keresetkiegészítés fedezete +94 eFt
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
*Fegyvernek
-normatív támogatás +2.731 eFt
-kistérségi támogatás EPSZ +574
-keresetkiegészítés fedezete +2.694 eFt
-osztályfőnöki és gyógyped pótlék +1.024 eFt
-Önk. kieg. I. +1.603 eFt
-Megáll. III.2.g.) pontja szerinti korr. -542 eFt
*Örményes
-keresetkiegészítés fedezete +374 eFt
-osztályfőnöki és gyógyped pótlék +128 eFt
-Önk. kieg. I. -673 eFt
-megállapodás szerinti korr. +500
*Kuncsorba
-keresetkiegészítés fedezete +80 eFt
-osztályfőnöki és gyógyped pótlék +36 eFt
-Megáll. III.2.g.) pontja szerinti korr. +42 eFt
-Művelődési Ház és Könyvtár
-keresetkiegészítés fedezete -481 eFt
-Önk. kieg. +417 eFt
-Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
-kereset kieg fedezete +1.221 eFt
-Önkormányzati kiegészítés I. +1.637 eFt
17. Önk.feladatra nem tervezhető
751966
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.)Működési bevételek
=önk. sajátos működési bevételei
=egyéb sajátos bevételek
-pótlék, bírság bevételek
-Damjanich J. út 143. szám alatti lakás lakbér
beszámítás-fürdőszoba kialakítás
=helyi adók
-helyi iarűzési adó az adóerő képesség növekedése
miatt előirányzat növelés
2.)Támogatások
=Önk.költségvetési támogatásai
 normatíva
-Csorba Mikro-Térségi Szoc. Alapszolgáltatási
Kp. +256 eFt (-8 fő szoc étkezés(11.cb);+1 fő
szoc. étkezés (11.db); +5 fő nappali ell. (11.h)
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
étkező +22 fő (17.1a3.)
 Kötött felhasználású normatív támogatás
- Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
pedagógiai szakszolgálatban pedagógus
továbbképzés I.1.(3)2 -3 fő és I.1.(11)2 +5 fő
-Orczy EPSZ támogatása
-Rendszeres szoc. segély(átvezetés rendelkezésre
állási támogatásra)
-Rendelkezésre állási támogatás(80%) pótigény
-Átvezetés rendszeres szoc. segély előirányzatból
 Átengedett kp. adók
-SZJA helyben maradó része csökken az adóerő
képesség növekedése miatt (júliusi lemondás)
 központosított előirányzat
-technikai tétel kiegészítő GYEV átvezetése
751153 szakfeladatra támogatásértékű bevétekhez

+8.571
+8.084

+329

+158

-64

+2.858

+41.512
+8.511
+2.125
+1.750
+375
+6.386
+6.386
+39.334
+39.334
+1.686
+256

+1.430
+13.611
+8
+1.617
-37.426
+11.986
+37.426
-6.386

+24.037
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-9.512 eFt
-Szapárfalui óvodaegység felújításához kapcsolódó
állami támogatás +9.990 eFt
-könyvtári és közművelődési érd. növelő
támogatás +99 eFt
-esélyegyenlőséget és felzárkóztatást elősegítő
támogatás +10.607 eFt(tartalékra)
-szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
+108 eFt (tartalékra)
-bérpolitikai intézkedések támogatása (5-6-7-8.
havi keset kiegészítés fedezet) +8.969 eFt
-szoc. nyári étkeztetés támogatása +3.776 eFt
3.) Felhalmozási és tőke bevételek
=Felhalmozási és tőke bevételek.
-telekértékesítés bevétele
18. Finanszírozás
751999
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Hitelfelvétel
=folyószámla hitel
-2.számú módosításból eredő további változások
=felhalmozási hitel
-142/2009.(VI.25.) számú köt. vállalás alapján a
Szapárfalui óvoda felújításhoz kapcsolódó
felhalmozási hitel
-143/2009.(VI.25.) számú köt. vállalás alapján a
Felszabadulás út Marx K. út járdaszakasz építéséhez
kapcsolódó felhalmozási hitel felvétele
-163/2009.(VIII.27.) számú köt. vállalás alapján A
történelmi településközpont rehabilitációhoz
kapcsolódó fejlesztési hitel felvétele
19. Rendszeres pénzbeni ellátások
853311
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Szocpol
-Csorba Mikro-térségi SZoc. Alapszolg. Kp.
-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
20. Eseti pénzbeni ellátások
853344
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Egyéb támogatások
-mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
21. Települési tisztaság
912151
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Végleges pénzeszköz átadás
=felhalmozási c. pe. átadás
-szennyvíz közmű befizetés visszafizetés
2.) Felhalmozási kiadások
=beruházás
-szennyvízhálózat építés I. ütem
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-bankbetét után kapott kamatok
2.) Véglegesen átvett pe.
=felhalmozási c. pe. átvételek
-szennyvízhálózat befizetései

+53
+53
+53

+11.661
+11.661
+9.641
+9.641
+2.020
+1.874

+3.031

-2.885

+4.616
+4.616
+465
+550
+3.601

+155
+155
+155

+200
+180
+180
+180
+20
+20
+20
+802
+763
+763
+763
+39
+39
+39
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22. Települési hulladékkezelés
902113
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
-közalk. egyéb feltételtől függő pótléka
-közalkalmazottak alapilletménye(átvezetés alkalmi
fiz. mv. bérére ill. egyéb feltételtől függő pótlékra, )
-alkalmi fizikai munkavállalók béreátvezetés
alapilletményről
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=egyéb
-közalkalmazottak étkezési hj-a átvezetés egyéb
költségtérítésre
közalkalmazottak egyéb ktg. térítése(ajándékutalvány)
2.Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Felhalmozási kiadások
=beruházás
-Komposztáló telep engedélyeztetése
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-Kiszámlázott term. szolgáltatás ÁFA visszatérülése
23. Máshová nem sorolt tevékenység-sport
9260291
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Működési bevétel
=Intézményi működési bevétel
-étkezési bevétel
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=egyéb
-közalkalmazottak étkezési hj. természetbeni étkezés
igénybevétele miatt
2. Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3.) Dologi kiadások
-hajtó kenőanyag teljesítés benzin fűnyíróba
-egyéb készlet beszerzések (lakat, karmanytyú, csavar,
csapbelső, ereszcsatorna)
-vásárolt élelmezés(étkezés)
-karbantartási kiadások
-vásárolt termék szolg. ÁFA-ja
24.Temetkezési szolgáltatás
9309321

+558
+78
+78
+27
-143
+116
+78
+39
+39
0
-35
+35
-34
+12
+11
-57
+514
+514
+514
+269
+269
+269
+269

+2
+2
+2
+2
+244
+63
+33
+17
+16
+30
+30
-15
+5
+5
-25
+196
+100
+24
+2
+40
+30
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KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
-közalkalmazottak alapilletménye átvezetés alkalmi
fizikai munkavállalók bérére
-alkalmi fizikai munkavállalók bére
2.Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3. Dologi kiadások
-kisértékű te. beszerzés( 2 db fűkasza)
-gázenergia többletkiadás
-egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások(rágcsáló
irtás)
-értékesített te. ÁFA befizetése (2008. decemberi köt.)
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
9309321
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
-alapbér átvezetés részmunkaidős munkaváll.
rendszeres személyi juttatására(technikai tétel)
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
-korrekció 1-4 hóra átvezetés részmunkaidősre
-részmunkaidős munkav. rendszeres személyi juttatása
*alapbér átvezetés (technikai tétel)
-részmunkaidős közalk. mv. kapcs.
juttatásai(keresetkiegészítés)
* keresetkiegészítés korrekció 1-4. hóra átvezetés
teljes munkaidősről
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
=egyéb
-részmunkaidős közalk. ktg. térítése(gk.ktg. térítés,
étkezési utalvány)
-közalk. egyéb ktg. térítése
2.Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
3.) Dologi kiadások
-kisértékű te. beszerzése (tűzolzó készülék,
sarokcsiszoló)
-vásárolt élelmezés
-bérleti és lízingdíjak (világítótest bérlet, palack bérlet
–ÁFA 158 eFt+67 eFt= 225 eFt)
-ÁH-on belül továbbszámlázott működési kiadás(25%)

+1.150
+25
+25
+12
+13
-315
+315
-33
+4
+3
-40
+1.158
+195
+100
+580
+283

+3.296
+354
+184
-962

+75
+74
-19
+962

+27
+13
+14
+170
+76
+94
-79
+28
+24
-131
+2.677
+55
+7
+1.285
+56
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- kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése
-egyéb dologi kiadások (kötelező eü-i tanfolyam díja)
4.) Felhalmozási kiadások
=beruházás
-színpad építés
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-áru-és készletértékesítés bevétele(képeslap, tasak,
bontott tégla, cserép, értékesítés-nettó)
-szolgáltatások ellenértéke-mérlegelés, hirdetés,
fénymásolás többletbevétele
-NKN – 425 személygépjármű kártárítés
-ÁH-on belülre továbbszámlázott működési bevételtovábbszámlázott szolgáltatások bevételei
- kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
26.Máshová nem sorolt szolgáltatás-HÚS értékesítés
9309322
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.Személyi juttatások
=bér
- közalk. egyéb mv. kapcsolódó juttatása
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 5-6. hóra
*6/2009.(I.20.) sz. Korm. rendelet alapján kereset
kiegészítés 7-8. hóra
2.Járulékok
-5-6. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
- járulékmegtakarítás átvezetése TARTALÉKRA
30. Munkanélküli ellátások szakfeladat
853333
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.) Egyéb támogatások
= rendelkezésre állási támogatás
(80%- állami támogatás 20% saját forrás)
= óvodáztatási támogatás előirányzata
(átvezetés 853355 szakfeladatra)
31. Eseti pénzbeni GYEV ellátás
853355
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő
1.)Egyéb támogatások
-átvezetés 853333 szakfeladatról óvodáztatási
támogatás

+1.030
+244
+344
+344
+344
+1.058
+1.058
+1.058
+132
+563
+67
+174
+122

+16
+30
+30
+15
+15
-14
+5
+4
-23

+13.133
+13.133
+14.983
-1.850

+1.850
+1.850
+1.850

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen az alábbiak szerint

8 827 e Ft-tal

Az étkezési térítési díj bevételének előirányzatát megemelni összesen
+ 8 549 e Ft-tal
Ezen belül:
-A szolgáltatások ellenértékének összegét a nyári tábor és a nyári
szociális gyermekétkeztetés bevételével:
+ 4 466 e Ft-tal
Nyári tábor:
+ 92 e Ft
Nyári szoc. gyermekétkeztetés: Fegyvernek: + 3 294 e Ft
Őrményes:
+ 383 e Ft
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Kuncsorba:

+ 697 e Ft

-Az ÁFA bevételek és visszatérülések összegét:
+ 4 083 e Ft-tal
-a bevétel növekedés után fizetendő ÁFA összege miatt:
+ 1 069 e Ft
-az ÁFA növekedés összegével, a jogszabály szerinti
+ 3 014 e Ft
ÁFA változás miatt a 2009. július 1-jétől december 31-ig
terjedő időszak bevételei után.
A támogatás értékű bevételek előirányzatát javaslom megemelni
TÁMOP program keretében részünkre nyújtott bérköltség támogatás
összegével, melyet 2009. szeptember 1-jétől november 30-ig foglalkoztatott
1 fő dolgozó munkabére és járulékai után folyósít a Munkaügyi Központ.

+ 278 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

7 623 e Ft-tal

A személyi juttatások összegét javaslom megemelni az alábbiak szerint
+ 737 e Ft-tal
- A bér jellegű kiadások összegét javaslom megemelni
+ 485 e Ft-tal
Ebből:
-A közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítés összege: + 522 e Ft
a május-és június havi kereset-kiegészítés összege:
+ 255 e Ft
a július- és augusztus havi kereset-kiegészítés összege: + 267 e Ft
-Közalk. alapilletménye, a TÁMOP program keretében
+ 215 e Ft
foglalkoztatott dolgozó munkabére (2009. szept. 1-jétől
nov. 30-ig terjedő időszakra)
-Átcsoportosítást javaslok az egyéb személyi juttatások terhére
– 252 e Ft-ot
előirányzat megtakarítás miatt:
-A közalkalmazottak egyéb köt.illetménypótlék. összegéből: - 55 e Ft-ot
-A jubileumi jutalom összegéből:
- 78 e Ft-ot
- A felmentési időre járó bér összegéből:
- 62 e Ft-ot
-Mozgóbér-fedezet összegéből:
- 57 e Ft-ot
-Az egyéb személyi juttatások összegét javaslom megemelni
- Ajándékutalvány vásárlásának összegével: + 252 e Ft-tal

+ 252 e Ft-tal

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni összesen
- 341 e Ft-tal
az alábbiak szerint:
-A társadalombiztosítási járulék összegét javaslom csökkenteni összesen
- 161 e Ft-tal
Ezen belül:
-A nyugdíjbiztosítási járulék összegét megemelni összesen:
+ 116 e Ft-tal
-Május-és június havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 61 e Ft
-Július-és augusztus havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 64 e Ft
- 1 fő támogatott program keretében foglalkoztatott
dolgozó munkabérének járuléka:
+ 51 e Ft
-Átcsoportosítás után a bérkiadás csökkentése miatt:
- 60 e Ft
-Természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét csökkenteni: – 279 e Ft-tal
-Május-és június havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 11 e Ft
-Július-és augusztus havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 4 e Ft
-Járulék csökkenés jogszabály változás miatt:
- 293 e Ft
(4,5 %-ról 1,5 %-ra) a 2009. július 01-től december 31-ig
terjedő időszakra kifizetett bérek után
-1 fő támogatott program keretében foglalkoztatott
dolgozó munkabérének járuléka:
+ 3 e Ft
-Átcsoportosítás után a bérkiadás csökkentése miatt:
- 4 e Ft
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-Pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét megemelni:
-Május-és június havi kereset-kiegészítés járuléka:
-Július-és augusztus havi kereset-kiegészítés járuléka:
-1 fő támogatott program keretében foglalkoztatott
dolgozó munkabérének járuléka:
-Átcsoportosítás után a bérkiadás csökkentése miatt:

+ 2 e Ft-tal
+ 1 e Ft
+ 1 e Ft
+ 1 e Ft
- 1 e Ft

-A munkaadói járulék összegét javaslom csökkenteni összesen
-Május-és június havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 8 e Ft
-Július-és augusztus havi kereset-kiegészítés járuléka:
+ 3 e Ft
-Járulék csökkenés jogszabály változás miatt:
- 196 e Ft
(3 %-ról 1 %-ra) a 2009. július 01-től december 31-ig terjedő
időszakra kifizetett bérek után
-1 fő támogatott program keretében foglalkoztatott
dolgozó munkabérének járuléka:
+ 2 e Ft
-Átcsoportosítás után a bérkiadás csökkentése miatt:
- 3 eFt

- 186 e Ft-tal

-Az egészségügyi hozzájárulás összegét javaslom megemelni
-1 fő támogatott dolgozó járulékának összegével:
+ 6 e Ft

+ 6 e Ft-tal

A dologi kiadások összegét javaslom megemelni összesen
az alábbiak szerint:

+ 7 077 e Ft-tal

-Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát javaslom megemelni:
Ebből:
-A többlet bevétel nyersanyag költségével megemelni: + 2 552 e Ft
-A nyersanyag megtakarítás terhére csökkenteni:
- 1 500 e Ft
-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatát megemelni
A költségvetési előirányzat túllépése miatt, a várható kiadások
fedezetére

+ 1 052 e Ft-tal

+ 321 e Ft-tal

-Tüzelőanyag beszerzés előirányzatát megemelni
Fűnyíráshoz benzin vásárlás összegével

+ 18 e Ft-tal

-Szakmai anyagbeszerzés kiadásának előirányzatát megemelni
Ételszállító badellák, tányérok, poharak vásárlásának összegével

+ 848 e Ft-tal

-Szakmai anyag-és kisért. tárgyi eszköz beszerzés elöirányzatát megemelni + 150 e Ft-tal
1 db nyomtató vásárlásának összegével:
+ 50 e Ft-tal
1 db fűkasza vásárlásának összegével:
+ 65 e Ft-tal
1 db fűnyíró vásárlásának összegével:
+ 35 e Ft-tal
-Egyéb készletbeszerzés kiadásának előirányzatát megemelni
A nyári meszeléshez, épületek karbantartásához (vízvezeték szereléshez)
anyagok vásárlásának összegével:
+ 251 e Ft-tal
Tisztítószer vásárlásának összegével:
+ 254 e Ft-tal
A volt Bölcsőde felújításához anyagok vásárlása miatt: + 100 e Ft-tal
ÁFA kiadások előirányzatát javaslom megemelni
az alábbiak szerint:
-Élelmiszerbeszerzés ÁFÁ-ja:
-Előirányzat emelése miatt a dologi kiadásokat terhelő
ÁFA összege:
-ÁFA jogszabály szerinti emelkedése (20 %-ról 25 %-ra) miatt

+ 605 e Ft-tal

+ 4 083 e Ft-tal
+ 224 e Ft
+ 486 e Ft
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a 2009. július 1-jétől december 31-ig várható kiadások után
-ÁFA befizetés összegével

+ 2 282 e Ft
+ 1 091 e Ft

A Tartalékok összegét javaslom megemelni összesen
+ 150 e Ft-tal
-A járulékok jogszabály szerinti csökkenése miatt, a járulék megtakarítások
összegével:
+ 489 e Ft-tal
Természetbeni egészségbiztosítási járulék: + 293 e Ft
Munkaadói járulék:
+ 196 e Ft
-Csökkenteni a július-és augusztus havi kereset-kiegészítés és járulékainak
összegével:
- 339 e Ft-tal
a július- és augusztus havi kereset-kiegészítés
- 267 e Ft
a július és augusztus havi kereset-kiegészítés járulékai: - 72 e Ft
-nyugdíjbiztosítási járulék:
- 64 e Ft
-természetbeni egészségbiztosítási járulék: - 4 e Ft
-pénzbeli egészségbiztosítási járulék:
- 1 e Ft
-munkaadói járulék:
-3 e Ft
B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ

Bevételi előirányzat javasolt növelése : +9.175 eFt,
Kiadási előirányzat javasolt növelése : +12.158 e Ft, az alábbiakban szakfeladatonként részletezve:
SZAKFELADAT, KIEMELT EI.
MEGNEVEZÉSE
7518344
-Vízkárelhárítás szakfeladat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.) Személyi juttatások
=Bér
-készenlét ügyeleti díjak (teljesítés
alapján)
-kereset kiegészítés 5-6. hóra
-kereset kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése –
ajándékutalvány
-közalk. egyéb sajátos
juttatása(telefondíj személyi juttatást
képező része, betegszbadság)
2.) Járulékok kiadásai
-5-6. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-készenlét, ügyeleti díjhoz kapcsolódó
járulékok
-járulék mértékének csökkenése miatt –
átvezetés tartalékra
3.) Dologi kiadások
=szolgáltatások
-karbantartás, kisjavítás kiadási
előirányzata nő a belvízszivattyúk
javítási kiadásaival (nettó)
-egyéb üzemeltetési kiadások –

+2.113
+341
+274
+252
+12
+10
+67
+7
+60

+63
+4
+3
+81
-25
+1.709
+1.052
+70

+982
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előirányzata nő –belvízvédekezés
csatornapart zúzás nem tervezett
kiadásaival(509 eFt) és a csatornapart
kaszálás költségeivel(473 eFt)-nettó
=különféle dologi kiadások
-vásárolt termék szolgáltatás ÁFA
kiadásai
7518561
-Fegyverneki vízellátás szakfeladat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.) Személyi juttatások
=Bér
-1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozó munkavállaló 3 havi bére
(szerződése lejárt)
-közalkalm. alapilletménye
*1 fő 11 havi pótlék átvezetése
*egyéb pótlék terv szerinti összegének
átvezetése
*1 fő részmunkaidős dolgozó terv
szerinti bérének átvezetése
*1 fő részmunkaidős tervezett bérének
átvezetése
-közalkalm. egyéb feltételtől függő
pótlékainak előirányzata
*1 fő 11 havi pótlék átvezetése
alapilletményről
*egyéb pótlék terv szerinti összegének
átvezetése alapilletményről
-közalkalmazottak jutalma
-közalkalm. egyéb munkav. kapcs.
juttatásai
*kereset kiegészítés 5-6. hóra
*kereset kiegészítés 7-8. hóra
-részmunkaidős foglalkoztatottak
rendszeres személyi juttatásainak
előirányzatanő a közalkalmazottak
alapilletményéről átvezetett összeggel
-részmunkaidős foglalkoztatottak
munkav. kapcsolódó juttatásai
*kereset kiegészítés 5-6. hóra
*kereset kiegészítés 7-8. hóra
-felmentési időre járó bér
=Egyéb
-közalkalmazottak ktg
térítése(ajándékutalvány, védőszemüveg)
-közalk. egyéb sajátos juttatásai
(betegszabadság, telefondíj személyi
juttatást képező része)
-részmunkaidős foglalkoztatottak
munkav. kapcs. ktg. térítése(élelmiszer
utalvány, ajándékutalvány)
2.) Járulékok kiadásai
-teljes munkaidős 5-6. havi kereset
kiegészítéshez kapcsolódó járulékok

+657
+657

+8.757
+1.386
+1.084
+250

-1.155
-59
-288
-437
-371
+347
+59
+288
+200
+178
+84
+94
+808

+24
+12
+12
+432
+302
+118
+117

+67

+48
+27
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-teljes munkaidős 7-8. havi kereset
kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-részmunkaidős 5-6. havi kereset
kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-részmunkaidős 7-8. havi kereset
kiegészítéshez kapcsolódó járulékok
-járulék mértékének csökkenése miatt –
átvezetés tartalékra
-1 fő 3 havi béréhez kapcsolódó járulék
-jutalomhoz kapcsolódó járulékok
3.) Dologi kiadások
=készletbeszerzések
-élelmiszer(szikvíz, ásványvíz)
-vegyszer(gyomirtó)
-tüzelőanyag(gázpalack)
-szakmai anyag(klórgáz, vízbekötési
anyagok)
-kisértékű te.(fűnyíró, akkumlátor,
telefonkészülékek-továbbszámlázott)
=Szolgáltatások
-szállítási szolgáltatás(alvállalkozó
teljesítéshez kapcsolódó kiadások)
-egyéb üzemeltet. szolgáltatás (
szemétszállítás, autómosás, kezelési ktg,
vízbekötési munkák, parkolójegy, stb…)
=Különféle dologi kiadások
-2. számú módosításhoz kapcsolódó
ÁFA kiadások
-Alvállalkozói teljesítéshez kapcs ÁFA
befizetés
-ÁFA befizetés (56122)
-ÁFA befizetés (56122)
=Egyéb folyó kiadások
-munkáltatói szja (telefonhasználathoz
kapcs.)
4.) Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Bontó-, véső kalapács alvállalkozói
teljesítéshez
-vákumszabályozó, visszacsapó szelep
és kapcsolódó biztonságtechnikai
rendszer 150/2009.(VII.16.) számú
köt.váll. alapján
5.) Tatalékok
=járulékmegtakarítás
-Járulékmegtakarítás
-Bruttó kereset kiegészítés 7-8. hóra
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1.) Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-telefonkészülékek értékesítése
-alvállalkozói teljesítés (járda építés)bruttó
-alvállalkozói teljesítés (Szapárfalui
óvodaegység felújítása)-bruttó

+25
+4
+3
-145
+80
+54
+4.620
+794
+15
+2
+3
+439
+335
+1.682
+1.057
+625

+2.094
+619
+1.435
+1.400
-1.360
+50
+50
+2.606
+2.606
+1.004
+1.602

+92
+92
+280
-188
+9.175
+9.175
+9.175
+278
+954
+2.430
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-alvállalkozói teljesítés (Település kp.
rehab.)-bruttó
-Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó
ÁFA visszatérülés
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó
ÁFA visszatérülés
-működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA
visszatérülés
-Kiszámlázott termékek és
szolgáltatások ÁFA-ja
-153/2009.(VII.16.)
sz..önkormányzati
határozat alapján a júliusi ivóvíz probléma
kapcsán tett intézkedés-fogyasztónként 1 m3
ivóvíz árának elengedése (ÁFA 25%)

7518562
-Települési vízellátás ÖRMÉNYES
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.) Személyi juttatások
=Bér
-kereset kiegészítés 5-6. hóra
-kereset kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb
-közalk. egyéb ktg. térítése –
ajándékutalvány
-közalk. egyéb sajátos
juttatása(telefondíj személyi juttatást
képező része)
2.) Járulékok kiadásai
-5-6. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-járulék mértékének csökkenése miatt
járulék megtakarítás –átvezetés
tartalékra
3.) Dologi kiadások
-Kiszámlázott term és szolgáltatások
ÁFA-ja
9012152
-Településtiszt. szolgáltatás szakfeladat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.) Személyi juttatások
=Bér
-közalk. alapilletménye átvezetés egyéb
pótlékra, jutalomra, átcsoportosítás
egyéb személyi juttatásra
-közalkalm. egyéb feltételtől függő
pótléka –átvezetés alapilletményről
-közalkalmazottak teljesítményhez
kötött jutalma
-túlóra túlszolgálat
-kereset kiegészítés 5-6. hóra
-kereset kiegészítés 7-8. hóra
=Egyéb

+3.790
+167
+321
+507
+1.400
-672

+310
+98
+64
+32
+32
+34
+14
+20

-26
+10
+9
-45

+238
+238

+595
+284
+54
-830

+138
+372
+104
+27
+27
+230
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-közalk. egyéb ktg. térítése –
ajándékutalvány
-közalk. egyéb sajátos
juttatása(telefondíj személyi juttatást
képező része, tanfolyami díj)
2.) Járulékok kiadásai
-5-6. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-járulékmegtakarítás átvezetése
tartalékra
3.) Dologi kiadások
=Készletek
-kutyatáp, mérőhenger, tömlő,
jelzőlámpák, izzók
=Egyéb dologi kiadások
-belföldi kiküldetés
-továbbképzéshez kapcsolódó utiktg
térítés
9260292
-Sporthorgászat szakfeladat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
1.) Személyi juttatások
=Bér
-közalk. alapilletménye ( 1 fő csatornaőr
04.01-09.30-ig )
-kereset kiegészítés 5-6. hóra
-kereset kiegészítés 7-8. hóra
-alkalmi fizikai mv. bére átcsoportosítás
dologi kiadásra
=Egyéb
-közalkalmazottk egyéb ktg térítéseajándékutalvány
2.)Járulékok
-1 fő 6 havi bérére eső járulék és EHO
-5-6. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-7-8. havi kereset kiegészítéshez
kapcsolódó járulékok
-járulékmegtakarítás átvezetése
tartalékra
3.) Dologi kiadások
-átcsoportosítás bérből-szakértői díj

+14
+216

-29
+9
+7
-45
+340
+306
+306
+34
+23
+11

+388
-106
-118
+196
+20
+14
-348
+12
+12
+146
+156
+6
+4
-20
+348
+348

C.) EGÉSZSÉGÜGY

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

+ 1.509

I. Működési bevétel
= Egyéb intézményi műk.bev.
Működési költség hozzájárulás

- 83
- 83
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II. Támogatások
III. Felhalmozási és tőke j.bev.
IV. Támogatás értékű bevétel
= Működési célú
- Egyéb műk.célú
+ 592
Kuncsorba község 2008. évi
ügyeleti hozzájárulása
- OEP-től átvett
+1.000
Magasabb egészségügyi finanszírozás

+ 1.592
+ 1.592

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatás
= Bér
+ 113
Emelkedés kereset kiegészítés és Dr Sáfár
Csilla ügyeleti díja. Csökkenés a jubileumi
Jutalom és a fogorvos 4 havi munkabére miatt.
= Egyéb
+ 893
Étkezési hozzáj., telefondíj szem.j.,
Jubileumi jutalom
II. Járulékok
III. Dologi kiadások
= Energia kiadások
+ 400
Alultervezés miatt magasabb
= Ügyeleti díj, helyettesítés
- 1.464
Emelkedés fogászat helyettesítés díja 4 hó.
Ügyeleti díj csökkenés átcsoportosítás
személyi juttatásra (Dr Sáfár Csilla)
= Egyéb dologi kiadások
+ 1361
Gyógyszerek, oldatok, egyszer használatos
Eszközök, szoftver általány, orvosi műszer
Javítás, irodaszer, tisztítószer
VII. Felhalmozási kiadások
= Felújítás
= Beruházás
Nem tervezünk vásárlást.
VIII. Tartalék
= Járulék megtakarítás
+ 306
= 7-8 hó kereset kiegészítés
- 199

+ 1.479
+ 1.006

+ 69
+ 297

+ 107

Felhalmozási kiadások 2-3. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az eredeti terv szerint 22.009 eFt felújítási feladatot, 145.178 eFt
beruházási kiadást, mindösszesen 167.187 eFt felhalmozási feladatot tartalmazott.
A költségvetés 1. számú módosítása érintette mind a felujítási, mind a beruházási feladatokat. Jelenleg a
költségvetés 53.448 eFt felújítási kiadási előirányzatot és 215.756 eFt beruházási kiadási előirányzatot, összesen
269.204 eFt-ot tartalmaz.
Jelen módosítási időszakban javaslatot teszünk mindösszesen 24.127 eFt előirányzat növelésre, melyek az alábbiak:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

+24.127

=Felújítások

+15.759

1. járdafelújítások (2009. évi teljesítés alapján)

+66
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2. a 139/2009.(VI.25.) számú önk. hat. alapján aa Szapárfalui
óvodaegység felújítása

+12.488

3. Bíró Kastély ablak csere- az épület műemlék védelem alatt áll az
állagmegóvás miatt a felújítás tovább nem odázható, jelen
állapotban bérlakásként nem hasznosítható

+1.000

4. Táncsics M. út lefedése

+2.205

=Beruházások

+8.348

VI. Polgármesteri Hivatal

+5.742

Közutak hidak szakfeladaton az előirányzat nő

+3.430

-Vöröscsillag út útépítés lakossági kezdeményezésű, előkészítési
szakasz teljesítés miatt

+17

-Szivárvány út útépítés –kapcsolódó telek vásárlás teljesítés
-Marx K. út szélesítés tervezési költség beemelése
147/2009.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat alapján

+72
a

+150

-Felszabadulás út 181. és Marx K. út közötti járdaszakasz
megépítése

+3.191

Igazgatás szakfeladat

+3.042

-A Település Központ Rehabilitáció II. ütem tervezési kiadása a
147/2009.(VII.16.) számú önkormányzati határozat alapján

+940

A Községháza épületének komplex akadálymentesítése tervezési
kiadások a 147/2009.(VII.16.) számú önkormányzati határozat
alapján

+400

-A 148/2009.(VII.16.) számú önkormányzati határozat alapján
mobil WC beszerzése –beszerelése (Sárga Iskola)
- A települési információs táblarendszer kiépítése –teljesítés miatt
nő
Vízhálózat bővítés szakfeladaton az előirányzat nő

+1.679
+23
-1.588

A Képviselő-testület korábbi kötelezettségvállalása alapján az
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség –javító program saját erő –
előkészítési ütem nem valósul meg
Települési Hulladék kezelés szakfeladaton az előirányzat nő

+514

-Komposztáló telep engedélyeztetési eljárás kiadásai
Máshová nem sorolt szolgáltatás szakfeladat

+344

-Színpad építése
B)Fegyverneki Vízmű

+2.606

-Bontó-, vesőkalapács beszerzése, (alvállalkozói teljesítéshez
szükséges gépek- járda bontás)

+1.004

-Klórgáz ömlés jelző biztonsági berendezés beszerzése

+1.169

-Vákumszbályozó berendezés vásárlása

+433

A felhalmozási kiadások előirányzata összességében a módosítást követően 293.331 eFt-ra nő.
A felújítási feladatok javasolt növelése 15.759 eFt. A beruházásokat 8.368 eFt-tal javasoljuk növelni.
A módosítást részben 2009. évi új kötelezettségvállalások , részben a már végrejtott feladatok indokolják.
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2-3. melléklet szerinti módosítási javaslatokat szíveskedjenek
jóváhagyni:
A felhalmozási kiadások fedezetét , szakképzési hozzájárulás, Polgármesteri keret, fejlesztési hitel, dologi
kiadásból átcsoportosított előirányzat illetve folyószámla hitel biztosítja.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és az alábbi
rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.

Fegyvernek, 2009. szeptember 30.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2009.(......) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.2.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.
(1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. 1.) ponta alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv-ben foglaltakra Fegyvernek
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

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

a.) bevételi főösszeg

2.128.701 eFt-ról

2.247.809 eFt-ra

-működési célú bevétel

1.719.830 eFt-ról

1.961.170 eFt-ra

-fejlesztési célú bevétel

284.088 eFt-ról

286.639 eFt-ra

b.) kiadási főösszeg

2.128.701 eFt-ról

2.247.809 eFt-ra

-működési célú kiadás

1.672.237 eFt-ról

1.905.433 eFt-ra

-fejlesztési célú kiadás

314.016 eFt-ról

342.376 eFt-ra

c.) finanszírozási célú bevételek

124.783 eFt-ról

134.424 eFt-ra

d.) finanszírozási célú kiadása

139.597 eFt-ról

139.597 eFt-ra

a rendelet 1,2,3. sz. mellékletei szerint.
2. §.

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

776.156 eFt-ról

811.975 eFt-ra

= intézményi működési bev.:

441.928 eFt-ról

475.622 eFt-ra

= önk.sajátos működési bev

334.228 eFt-ról

336.353 eFt-ra

- költségvetési támogatások:

752.783 eFt-ról

792.117 eFt-ra

12.799 eFt-ról

12.852 eFt-ra

- felhalmozási és tőke jell.bev.:
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- támogatás értékű bevételek

195.299 eFt-ról

226.662 eFt-ra

-véglegesen átvett pénzeszk.

153.120 eFt-ról

153.402 eFt-ra

- működési célú hitel:

124.783 eFt-ról

134.424 eFt-ra

- fejlesztési célú hitel:

42.039 eFt-ról

44.059 eFt-ra

- működési célú pénzm.:

43.768 eFt-ról

43.768 eFt-ra

-felhalmozási c. pénzm.:

20.204 eFt-ról

20.204 eFt-ra

7.750 eFt-ról

8.346 eFt-ra

- kölcsönök visszatérülése:
3.§.

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

669.138 eFt-ról

687.540 eFt-ra

Munkaadókat terhelő járulékok

207.694 eFt-ról

204.165 eFt-ra

Dologi kiadások

613.236 eFt-ról

667.735 eFt-ra

13.748 eFt-ról

15.348 eFt-ra

149.211 e Ft-ról

164.349 eFt-ra

3.689 e Ft-ról

3.689 eFt-ra

Pénzeszköz átadások
Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.§.

Támogatás értékű kiadások

8.610 e Ft-ról

8.610 eFt-ra

Felhalmozási célú kiadások

215.756 e Ft-ról

224.124 eFt-ra

Felújítások kiadásai

53.448 e Ft-ról

69.207 eFt-ra

Működési célú tartalék

14.670 e Ft-ról

21.942 eFt-ra

Fejlesztési célú tartalék

5.294 e Ft-ról

6.096 eFt-ra

Adott kölcsönök

7.974 e Ft-ról

8.771 eFt-ra

Működési hitelek kiadásai

139.597 eFt-ról

139.597 eFt-ra

Fejlesztési hitelek kiadásai

26.636 eFt-ról

26.636 eFt-ra

A rendelet 1 §.(2) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul :
Létszámkeret(álláshely):” 356,15 fő” –ről „ 358,15 fő”-re
e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően.

4.§.

A rendelet 6.§.(1) bekezdésében az alábbi sor hatályát veszti :
„Közművelődési pályázathoz önrész 500 eFt”

5.§.

A rendelet 16.§.(3) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A Képviselőtestület 2009. december 11-től 140.000.000,-Ft folyószámla hitelt vesz igénybe,
melyet 2010. december 10-ig visszafizet.”

6.§.

E rendelet 17.§. (3) bek.-e kiegészül az alábbi francia bekezdésekkel:
„A Képviselő-testület a Felszabadulás út 181. és a Marx K. út közötti járdaszakasz megépítésére
3.031 eFt fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja.”
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„A Képviselő-testület a Szapárfalui óvodaegység öltöztető-, mosdó-,foglalkoztató helység
felújításához 1.874 eFt fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja”
„A Képviselő-testület a hidroglóbusz cseréjéhez 11.400 eFt fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja”

7.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. október 1.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes
Miklósi Jánosné

(: Buzás Istvánné :)
körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

mód. Ei.

2/2009.
(III.2.)

7/2009.
VI.04.)

…./2009.
(X.8.)

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

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

0

0

0

22 009

53 448

69 207

0

0

0

22 009

53 448

69 207

0
0
0
0
22 009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 009

0
0
0
0
22 009
31 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 448

0
0
0
2 271
22 009
44 927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 207

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

B;Vízmű

0

0

0

C;Orvosi rendelő

0

0

0

0
22 009

0
53 448

0
69 207

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
Részbenönálló intézmények
Intézményi felújítás összesen
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Parkgondozás
02.Növénytermesztés
03.Mezőőri tev.
04.Közutak,hidak
06.Ingatlan kezelés
07.Igazgatás
08.Vízkárelhárítás
09.Piac,vásár
11.Vízhálózat bőv.
12.Gázhálózat bőv.
14.Köztemető fennt.
15.Közvilágítás
21.Településtisztaság szippantás
22.Települési hulladék kezelés
24.Temetkezési szolgáltatás
25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
26.Húsértékesítés
27.Oktatási és egyéb feladatok
Szakfeladat összesen:
Részbenönálló intézmények

Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen:

2. melléklet
2013.05.12 16:10

1/6

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek-Örményes Körj. összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
01.Parkgondozás
Parkgondozás összesen
02.Növénytermesztés
Növénytermesztés összesen
03. Mezőőri tevékenység
Mezőőri tevékenység összesen
04.Közutak,hidak
1.) Járda felújítások
2.)Táncsics M.út lefedése
Közutak,hidak összesen
06.Ingatlan kezelés
a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú
Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex
akadálymentesítése
Ingatlan kezelés összesen
07.Igazgatás
1.) Az Újtelepi Óvodaegység lapostető átépítése mosdó
játszóudvar felújítása TEKI pályázat,
2.) A 139/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Szapárfalui
óvodaegység felújítása
3.) Bíró Kastéy nyílászáró csere(ablak)
Igazgatás összesen
10.Vízkárelhárítás
11.Piac,vásár
13.Vízhálózat bőv.
14.Gázhálózatbővítés
16.Köztemető fenntartás
17.Közvilágítás
20.Oktatási és egyéb feladatok
21.Településtiszt.szipp.
22.Települési hulladék kezelés
24.Temetkezési szolg.
25. Máshová nem sorolt szolgáltatás
26. Húsértékesítés
27. Oktatási célok és feladatok
Szakfeladatok összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
B;Vízmű
C;Orvosi rendelő
Részbenön.int.összesen:
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2013.05.12 16:10

eredeti ei.

mód. Ei.

2/2009.
(III.2.)

7/2009.
VI.04.)

…./2009.
(X.8.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

66
2 205
2 271

22 009
22 009

22 009
22 009

22 009
22 009

0

31 439

31 439

0
0
0

0
0
31 439

12 488
1 000
44 927

22 009

53 448

69 207

0
22 009

0
53 448

0
69 207

2/6

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletének
3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.
2/2009.
(III.2.)

mód. Ei.
7/2009.
(VI.04.)

../2009.
(X.8.)

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

0

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

2 387

2 387

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

0

100

100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

0

136

136

145 178

212 332

218 094

0

801

3 407

145 178

215 756

224 124

0
3 880
0
0
0
136 298
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
145 178

0
3 520
0
29 992
781
158 107
359
12 763
1 588
0
0
0
0
0
5 222
0
0
0
0
0
212 332

0
3 520
0
33 422
781
161 149
359
12 763
0
0
0
0
0
20
5 736
0
0
344
0
0
218 094

Részbenönálló intézmények

0

801

3 407

A;Gyermekélelmezési konyha

0

0

0

B;Vízmű

0

190

2 796

C;Orvosi rendelő

0

611

611

0
145 178

801
215 756

3 407
224 124

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
Részbenönálló intézmények
Intézményi beruházás összesen
VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)
01.Parkgondozás
02.Növénytermesztés
03.Mezőőri tev.
04.Közutak,hidak
06.Ingatlan kezelés
07.Igazgatás
08.Vízkárelhárítás
10. Közcélú foglalkoztatás
11.Vízhálózat bőv.
12.Gázhálózat bőv.
13. Gondnokság
14.Köztemető fennt.
15.Közvilágítás
21.Településtisztaság szippantás
22.Települési hulladék kezelés
23. Máshová nem sorolt sport tev.
24.Temetkezési szolgáltatás
25.Máshová nem sorolt szolg.
26.Húsértékesítés
27.Oktatási és egyéb feladatok
Szakfeladat összesen:

Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen:

3. melléklet
2013.05.12 16:10
3/6

adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött
maradványból

eredeti ei.
2/2009.
(III.2.)

mód. Ei.
7/2009.
(VI.04.)

../2009.
(X.8.)

0

0

0

0

0

0

0

2 159

1615

0
0

42
84

42
84

0
0
0
0

102
0
0
2 387

102
153
391
2 387

0
0

100
100

100
100

0
0

136
136

136
136

0

0

0

880
1 200
840
960
3 880

880
696
432
1 512
3 520

880
696
432
1512
3 520

0

0

0
0
0
0
0
0

4 510
8 220
8 511
8 496
255
0

4510
8220
8511
8496
272
72

0

0

150

0
0

0
29 992

3191
33422

0
0

781
781

781
781

1.)Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú
önk.hat. Alapján
2.)Települési információs táblarendszer kiépítése

52163
4940

52163
4940

52163
4963

3.)az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)
számú, a 65/2009.(IV.2.) számú önkormányzati határozat alapján
4.) Település rendezési terv módosítása
5.)1 db server gép beszerzése polgármesteri keretből

79195
0
0

77361
720
105

77361
720
105

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból
3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból
4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból
átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési
rendelet 12.§.(2) bek. alapján
5.) Vizuáltábla beszerzése
6.) Rendezvénysátor
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Dogs Zenekar eszközvásárlás a 22/2009.(II.23.) számú bizottsági
határozat alapján(dob, mikrofonszett)
Művel. Ház és Könyvtár összesen
V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
1.) 1 db EPSON nyomtató vásárlása a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiadás
terhére átcsoportosított ei-ból
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
01.Parkgondozás
Parkgondozás összesen
02.Növénytermesztés
1.) Erdőtelepítés (tuskózás)
2.)Vetőgép beszerzése
3.) Permetező vásárlás
4.) Szárzúzó berendezés vásárlása
Növénytermesztés összesen
03.Mezőőri tev.
Mezőőri tev. összesen
04.Közutak,hidak
1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat
2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat
3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat
4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat
5.) Vöröscsillag út útépítés
6.) Szivárvány úti telkek
7.) Marx K. út szélesítés terv a 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.
Alapján
8.) 140/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Marx. KFelszabadulás út 181. járdaszakasz építése
Közutak,hidak összesen
06.Ingatlan kezelés
1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich
J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása
Ingatlan kezelés összesen
07.Igazgatás

3. melléklet
2013.05.12 16:10
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adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

6.) 1 db központi mátrix nyomtató beszerzése polgármesteri keretből
7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola
rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb)
8.)Település központ rehabilitáció II. ütem tervezés
147/2009.(VII.16.)
9.) A 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat alapján a Községháza
épületének akadálymentesítésének tervezése
10.) Mobil WC beszerzése 148/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.
Alapján
Igazgatás összesen
08.Vízkárelhárítás
1.) A 144/2008.(VIII.28.) számú önk. Határozat alapján a nagykörűi
nádas ingatlanok kisajátítása
Vízkárelhárítás összesen
10.Közcélú foglalkoztatás
1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI
pályázat
Közcélú foglalkoztatás összesen
11.Vízhálózat bőv.
1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében
előkészítés önrész
Vízhálózat bőv. összesen
12.Gázhálózatbővítés
Gázhálózatbővítés összesen
13. Gondnokság
Gondnokság összesen:
14.Köztemető fenntartás
Köztemető fenntartás összesen
15.Közvilágítás
Közvilágítás összesen
21.Településtiszt.szipp.
1.) Szennyvízhálózat kiépítés
Településtiszt.szipp.összesen
22.Települési hulladék kezelés
1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla
2.)1 db számítógép konfiguráció beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadások
terhére átcsoportosított ei. Terhére.
3.) Komposztáló telep engedélyeztetés
Települési hulladék kezelés összesen
23. Máshová nem sorolt sport tev.
24.Temetkezési szolg.
Temetkezési szolg.összesen
25. Máshová nem sorolt szolg.
1.)Színpad készítés
Máshová nem sorolt szolg. összzesen
26. Húsértékesítés
27. Oktatási célok és egyéb feledatok
Oktatási és egyéb feladatok összesen
Szakfeladatok összesen
Részbenönálló intézmények
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű
1.) 1 db Keresőtávcső beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi
kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére
2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése
3.)Klórgáz ömlés jező biztonsági berendezés vásárlása

eredeti ei.
2/2009.
(III.2.)

mód. Ei.
7/2009.
(VI.04.)

../2009.
(X.8.)

0

145

145

0

22673

22673

0

0

940

0

0

400

0
136 298

0
158 107

1679
161149

0
0

359
359

359
359

0
0

12 763
12 763

12763
12763

0
0

1 588
1 588

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

20

5 000

5 000

5000

0
0
5 000

222
0
5 222

222
514
5736

0

0

0

0
0

0
0

344
344

0
145 178

0
212 332

0
218 094

0

0

0

0
0
0

190
0
0

190
1004
1169
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adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok
4.)Vákumszabályozó berendezés beszerzése
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
1.) 1 db Hőlésterilizátor beszerzése polgármesteri keretből
2.) 1 db Kompresszor beszerzése polgármesteri keret terhére
Orvosi rendelő összesen
Részbenön.int.összesen:
Beruházás mindösszesen

eredeti ei.
2/2009.
(III.2.)

mód. Ei.
7/2009.
(VI.04.)

0
0

0
190

../2009.
(X.8.)
433
2796

0

273

273

0
0
0
145 178

338
611
801
215 756

338
611
3 407
224 124
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. október 8-i soron kívüli ülésére a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szeptember 24-i ülésen a Képviselőtestület néhány – főként technikai jellegű – pontosítás miatt
levette napirendről a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Az intézmény igazgatója elvégezte a szükséges módosításokat és ennek megfelelően kérjük a
Képviselőtestülettől a szabályzat jóváhagyását.
…………………./2009.(IX.24.) sz.

határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát és a mellékletét képező Házirendjét a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. §.
(2) bek. d.) pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 13/A. §. (1) és (3) bek. alapján
2009. október 1-i hatálybalépéssel jóváhagyja.
Egyidejűleg a 131/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzat és Házirend hatályát veszti.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Igazgatója
5.) Képviselőtestületek tagjai

Fegyvernek, 2009. október 1.

Huber Ferenc
polgármester

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete
CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJAINAK
HÁZIRENDJE
1.) A klub nyitvatartási ideje:
Fegyvernek
Kuncsorba
Örményes
Hétfőtől – péntekig
8-16 óráig
8-16 óráig
8-16 óráig
Szombaton
10-12 óráig
10-12 óráig
10-12 óráig
2.) A klub az ellátást igénylők részére szükségleteinek megfelelően az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
- rádió, televízió, videó, napilapok rendszeres használata
- könyvkölcsönzés a könyvtárból
- szabadidős programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében segítség
- egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás szervezése
- szükségletnek megfelelő mentális segítségnyújtás, tanácsadás
- személyes ruházat tisztítása, fürdési lehetőség biztosítása
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése
- egyszeri meleg élelem biztosítása
A klubtagok az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a klubvezető,
távollétében a gondozónő engedélyével használhatják.
3.) Az intézményben napi egyszeri meleg élelem biztosított.
Ebéd: 11-14 óráig
4.) Az étkezés lemondását 2 munkanappal korábban, délelőtt 11 óráig a klubvezetőnél írásban
kell bejelenteni.
Ismételt igénybevétel esetén is 2 munkanappal korábbi bejelentés szükséges.
5.) Az Idősek klubjaiban fizetendő térítési díjat a települési önkormányzatok által elfogadott
rendelet alapján kell fizetni.
6.) A térítési díjat utólag a tárgyhónapot követő 10-ig kell befizetni Fegyverneken a
pénztárosnál, örményesen és Kuncsorbán az intézményvezetőknél.
7.) A klubban 8-16 óráig lehet vendégeket, látogatókat fogadni.
8.) Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Ittas ember az intézményben nem tartózkodhat,
kerüljük a vitát, veszekedést.
9.) Az intézményi jogviszony megszűnik:
- saját kérésre
- a klubtag halálával
- a házirend szabályainak súlyos megsértésekor
10.) Gondjaival, problémáival bizalommal fordulhat mindenki a saját klubvezetőjéhez,
intézményvezetőjéhez, vagy bármelyik alkalmazotthoz.
11.) Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos panasz esetén ellátott jogi képviselő
igénybevételére van lehetőség az intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint.
Fegyvernek, 2009. szeptember 10.
Barta Józsefné
igazgató

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. október 8-i soron kívüli ülésére a helyi
iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselők előtt ismert, hogy az elmúlt ülésen – szeptember 24. – a testület úgy határozott, hogy az
iparűzési adóról szóló rendelet módosítást leveszi napirendről. Ekkor a javaslatunk az volt, hogy az
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység törölve legyen a rendeletből.
A képviselőtestületi és bizottsági ülések véleményezése után a rendelet-tervezetet átdolgoztuk úgy,
hogy az adómentesség az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a piaci és vásározó
kiskereskedelmet folytató vállalkozókat illesse meg.
Kérjük a csatolt rendelet módosítás elfogadását.
Fegyvernek, 2009. október 1.

Huber Ferenc
polgármester
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
……………. számú
rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999. (X.2.) számú rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §
(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„(3) Adómentesség illeti az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a piaci és
vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozót.”
2. § A rendelet 8. § (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.
3. § A rendelet 10. §-ában a „10-12.” szövegrész „11-12.” szövegrészre változik.
4. § A rendelet 11. § (2) bekezdése hatályát veszti.
5. § A rendelet 11. § (3) bekezdésében „és a napi átalányt” szövegrész hatályát veszti.
6. § A 11. §. (3) bek. hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„ /3/ Az adófizetést – ide értve az adóelőleget – önadózással Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal
11745066-15409993-03540000 számú iparűzési adó beszedési
számlájára kell teljesíteni 2010. május 31. napjáig.”
7. § E rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete
Gazdasági csoport

Családsegítő
Gyermekjóléti Szolg.

Nappali ellátás
II. sz. Újtelepi
Idősek Klubja

Fegyvernek
telephely

I. sz. Annaházi
Idősek Klubja

Étkeztetés
III. sz.
Szapárfalui
Idősek Klubja

Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,gyermek
jóléti szolg.

Nappali ellátás

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,
gyermekjóléti szolg.

Kuncsorba
telephely

Étkeztetés

Igazgató

Örményes
telephely

Étkeztetés

Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. október 8-i ülésére a szilárd hulladék
gazdálkodásról szóló rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület tagjai előtt ismert, hogy a szeptemberi ülésen interpellációban hangzott el a
szapárfalui ÁBC-nél lévő szelektív gyűjtő konténer megszűntetésének igénye, mivel a lakók nem
rendeltetésének megfelelően használják, ez miatt a patkányok elszaporodtak. Ez az állapot már
tarthatatlan, ezért kérik a konténerek felszámolását.
Javaslatunk, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei közül a rendelet 8. §. 7/c.) pontját „Fő út
– Kiserdő köz sarok” törölje a testület.

Egyidejűleg javasoljuk a rendelet 1. sz. mellékletének III/b. pontjában (b.) 120 literes zsák (0,05) nettó
beszerzési ár + 35% + 305 Ft közszolgáltatási díj) a „(0,05)” szövegrész és a c.) pont törlését (c.)
120 literes zsák (0,08) nettó beszerzési ár + 35% + 305 Ft közszolgáltatási díj). Ezzel nem lesz jelölve
a rendeletbe a zsák vastagsága.
A rendelet módosítás hatálybalépésének idejét 2009. november 1-ben javasoljuk megállapítani.

Fegyvernek, 2009. október 2.
Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
……………../2009. rendelete
szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 46/2004.(XI.25.) rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
16. §. (1) bek. és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §. alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §. A rendelet 8. §. 7/c. pontja hatályát veszti.
2. §. A rendelet 1. sz. melléklet III/b. pontjából a „(0,05)” szövegrész, valamint a c.) pont
hatályát veszti.
3. §. Ez a rendelet 2009. november 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző

