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5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2010. MÁRCIUS 25-ÉN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,
melyre tisztelettel meghívom

Helye: községháza házasságkötő terme

Napirendek előtt: interpelláció
Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről, közmeghallgatás keretében
3. Költségvetési tervkoncepció módosítása
4. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
5. Az önkormányzat 2010 évi költségvetésének módosítása
6. Tájékoztató a 2009. évi ellenőrzésekről
7. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
8. Iparűzési adóról, valamint a kommunális adóról szóló rendelet módosítása
9. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása
10. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, a Polgármesteri Hivatal alapító

okiratának, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének módosítása
11. Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
12. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról

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

2. napirendhez meghívott:
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
Fegyverneki Rendőrőrs vezetője

2, 3, 4, 5. és 6. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2010. március 18.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. március 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről,
intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 Március 1-én kistérségi ülésen vettem részt, melyen a társulás 2010 évi költségvetéséről, kistérségi

esélyegyenlőségi program készítéséről és az Ördögszekér Oktatóközpont által nyújtott szolgáltatások
2010 évi díjairól tárgyaltunk.

 2-án a Szakképzési Társulás ülése volt. Az ülés személyi kérdésekben is döntött, mivel a társulás
elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása lejárt. A tisztségviselők személyében változás nem
történt, további egy éves időtartamra elnök Karcagi Nagy Zoltán, elnökhelyettes Ferenczné Teleky Éva
és Wirth István lett.

 2-án az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összevont
féléves értekezletén vettem részt.

 11-én kétpói konzorciumi ülés volt, ahol döntés született egy kft alakításáról.
 Március 15 tiszteletére az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény a Művelődési Házban, 15-én a

koszorúzáson a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény adott műsort.
 19-én Herbály Imre képviselő úr meghívta a választókerület polgármestereit búcsú vacsorára, melyhez

csak a helyiséget kérte.
 22-én NAMIBU közgyűlés lesz, ahol a kft másik kft-vel történő összeolvadásáról lesz szó.
 Rendőrségtől kapott tájékoztatás: a februári tájékoztatás nem érkezett meg az anyag

készítéséig
Hó Emberölés Testi

sért.
Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati

óra

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 2
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 83
- lakásfenntart.tám.elutasítás 4
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás 1
- átmeneti segély elut. 4
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -
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III. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: nemleges
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás

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

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke Ft.(bruttó)
Szilasi és Társa Kft I.sz.Idősek Klubja

felújítása
18.345.000

Szilasi és Társa Kft Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítés

14.347.169

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

 2010. évi XIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.módosításáról
 2010. évi XV. tv. a Ptk-ról szóló 2009. évi CXX tv. hatálybalépéséről és végrehajtásáról.
 2010. évi XVI. tv. az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő

adatszolgáltatásról
 2010. évi XXIII. tv. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. módosításáról
 2010. évi XXIV. tv. a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról

Fegyvernek, 2010. március 18.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának; valamint a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjének módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A két intézmény alapító okiratát a januári ülésen módosította a képviselőtestület. Azóta felmerült technikai okok
miatt az alábbi módosításokra teszünk javaslatot:

1.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1. sz. mellékletéből a veszélyes
hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakfeladatot törölni kell, mivel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik
ártalmatlanítási szerződéssel az ATEV Fehérje Feldolgozó Kft-vel.

2.) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához történő regisztrációhoz szükséges szerepeltetni a határozati
javaslatban felsorolt szakágazati besorolásokat.

3.) A mezőőri szakfeladat visszakerült a Polgármesteri Hivatalhoz, viszont a mezőőrök nevén szereplő
motorkerékpárok az intézmény nyilvántartásában maradtak, amit most javasolunk törölni a Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény alapító okiratából.

…………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

1.) Az 1. sz. mellékletből a „382200-1 Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása” szakfeladat hatályát veszti.

2.) A 2. sz. melléklet „További szakágazati besorolás” kiegészül az alábbiakkal:

„411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
422200 Elektromos, híradás- technikai célú közmű építése
431100 Bontás
431200 Építési terület előkészítése
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
433100 Vakolás
433300 Padló-, falburkolás
433400 Festés, üvegezés
433900 Egyéb befejező építés
433200 Épületasztalos- szerkezet szerelése
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet építés”

3.) A 3. sz. mellékletből hatályát veszti a 19, 20, 21. és 23. sorszámú gépjármű.
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Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-.-

…………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.),
157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.),
127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.), 230/2009.(XI.26.) és 5/2010.(I.28.) sz. határozattal
módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladattal: „382200-1 Veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-

…………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal elfogadott és
a 229/2009.(XI.26., 4/2010.(I.28.) sz.határozattal módosított munkamegosztás és
felelősségvállalás rendje II/6. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal:

„382200-1 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. március 16.

Huber Ferenc
polgármester



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147.
sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Csécsei Tibor Tiszabő Fő út ……., és Csécsei Sándor 1161 Budapest XVI. Ker. Baross u. 33. sz. alatti lakosok
eladási szándékot jelentettek be a tulajdonukat képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. (450 hrsz.) alatti
ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 457 m2, melyből a lakás alapterülete 82 m2 nagyságú – 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, kamra, veranda és tároló van. A lakás jelentős felújításra szorul. Az eladók a vételárat 3.500.000.-
Ft-ban határozták meg, fizetés módját pedig átutalással
Az ingatlanról értékbecslést készíttettünk, mely alapján az ingatlan forgalmi értéke 2.500.000.- Ft.
Az ingatlan megvásárlása mellett szól, hogy 2005. évben már vásárolt az önkormányzat 1244 m2 nagyságú
területet az iskola bővítéséhez ebből az ingatlanból. A megvásárlással az épület használható lenne
oktatóműhelyként, valamint raktárként, illetve egy későbbi bővítés során tornacsarnok építésére szolgálna a
terület.

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

……………………../2010. (III. 25.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvételéről.

„A” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz.

alatti ingatlant iskola bővítés céljából megvásárolja a 2010. évi költségvetés terhére
3.500.000.- Ft-ért Csécsei Tibor Tiszabő Fő út ……., és Csécsei Sándor 1161
Budapest XVI. Ker. Baross u. 33. sz. alatti lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg.

„C” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz.

alatti ingatlant iskola bővítés céljából megvásárolja a 2010. évi költségvetés terhére
2.500.000.- Ft-ért Csécsei Tibor Tiszabő Fő út ……., és Csécsei Sándor 1161
Budapest XVI. Ker. Baross u. 33. sz. alatti lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

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

Fegyvernek, 2010. március 11.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Stefán A/Dománné



E l ő t e r j e s z t é s
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete

2010. március 25-i soron kívüli ülésére

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
megalapítására

Tisztelt Képviselőtestület

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos beruházás keretében
valósult meg -ISPA támogatás, központi költségvetési forrás és saját erő biztosításával- a
kétpói hulladéklerakó, 5 db hulladékudvar, a szolnoki átrakó-válogató-tömörítő állomás.

Ezek a létesítmények biztosítják azt, hogy a beruházást végrehajtó 24 önkormányzat területén
keletkező hulladék korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő környezetbarát módon
kerüljön összegyűjtésre, feldolgozásra és ártalmatlanításra.

A kétpói hulladéklerakó és az 5 hulladékudvar üzemeltetéséről a beruházást végrehajtó 24
önkormányzat (konzorcium) 2004. évben úgy döntött, hogy azt saját gazdasági társaság
alapításával kívánja ellátni az akkor érvényes jogszabályi előírások adta lehetőségeknek
megfelelően.
Mindezekre tekintettel a konzorcium döntése alapján a konzorciumot képviselő Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Remondis Szolnok Zrt 2004. évben megalapította a
Remondis Kétpó Kft-t, és a 24 önkormányzat szerződést kötött a Remondis Kétpó Kft-vel a
kétpói depónia és az 5 hulladékudvar üzemeltetésére.

Az önkormányzatok a 2004-ben megkötött konzorciumi szerződésben azt vállalták, hogy a
Remondis Kétpó Kft megalapítását követő 30 napon belül az önkormányzati üzletrészen
közös tulajdont alapítanak. Erre egyhangú döntés hiányában többszöri próbálkozás ellenére
sem került sor.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KVVM FI) 2007.
évben szabálytalansági vizsgálatot indított a kétpói depónia üzemeltetőjének kiválasztása
témakörében.
A szabálytalansági vizsgálatot a KVVM FI 2010. február 15-én kelt, és 2010. március 5-én
kelt levelében lezárta. Megállapította, hogy a jelenlegi üzemeltetési struktúra nem felel meg
az Európai Bizottság 2007. november 21-én kelt határozatában foglaltaknak, és az
önkormányzatokat arra kötelezte, hogy a szabálytalanságot 2010. szeptember 30-ig
küszöböljék ki úgy, hogy az feleljen meg az 2004/18/EK irányelvnek, a 1564/2005 EK
rendeletnek és a Kbt. előírásainak.

Tekintettel arra, hogy a KVVM FI a beruházást 2010. december 31-ig állami szinten le
kívánja zárni, és az önkormányzatoknak a KVVM FI felé 2010. szeptember 30-ig be kell
nyújtaniuk az projekt lezárására vonatkozó elszámolásukat, ezért a Konzorciumi Tanács 2010.
március 11-i ülésén meghozta azon fontos döntéseket, melyek a KVVM által megadott
határidőre a szabálytalanság kiküszöböléséhez szükségesek.
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A Konzorciumi Tanács döntött arról is, hogy a Konzorciumi tagönkormányzatok legkésőbb
2010. március 31-ig megalakítanak egy céget, mely alkalmassá tehető az üzemeltetésre az ún.
in-house konstrukcióban.

Mindezekre, valamint a KVVM által szabott igen feszes határidőre tekintettel 2010. március
31-ig az önkormányzatok képviselő testületeinek döntést szükséges hozniuk az ún. in-house
cég megalapításáról annak érdekében, hogy elkerüljék a szabálytalanság megállapítását, mert
különben annak olyan jogi, pénzügyi, gazdasági és egyéb következményei lehetnek, melyet
egyik konzorciumi tagönkormányzat sem vállalhat fel.

Jelen határozati javaslat egy kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság
megalapításról szól, melyben a tagsági jogot megtestesítő üzletrész a konzorciumot alkotó
önkormányzatok közös tulajdonában van.
A társaság jegyzett tőkéjét az önkormányzatok részben a Remondis Kétpó Kft-ben lévő
üzletrészük apportálása útján, részen pénzbeli hozzájárulás útján biztosítják.
Az egyes önkormányzatok tulajdoni aránya a 2004. évben megkötött konzorciumi
szerződésben foglalt tulajdoni aránynak felel meg.

Tekintettel arra, hogy a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés az
apportálástól számított 6 hónap elteltével megszűnik, ezért a társaság létrehozatalától
számított 6 hónap elteltével a társasággal megköthető a Kbt 2/A §-a szerinti üzemeltetési
szerződés, mely teljes mértékben megfelel a KVVM FI által javasolt üzemeltetési
konstrukciónak.

Valamennyi a konzorciumot alkotó önkormányzat 2010. március 26-ig megtartja képviselő
testületi ülését, azonban a társasági szerződés csak azt követően készíthető el, miután
megszülettek a testületi döntések, és világossá vált, hogy melyik önkormányzat kíván
alapítóként részt venni a társaságban, ezért jelen határozat tartalmazza azon feltételeket,
melyek szükségesek a társasági szerződés elkészítéséhez és aláíráshoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozat
elfogadására.

………../2010. (III.25.) számú képviselő testületi h a t á r o z a t
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény. 8. § (1) bekezdése, valamint a 80.§. (1) bekezdése alapján
az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése alapján a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságban alapító tagként kíván részt
venni az alábbi feltételekkel:

Gazdasági társaság neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű
Társaság
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Székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.

Társaság működésének időtartama: határozatlan

A társaság tevékenységi körei: (TEÁOR ’08 szerint meghatározva)
3821 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Főtevékenység!
3821 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 08 Használt eszköz bontása
3832 08 Hulladék újrahasznosítása
3900 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4677 08 Hulladék-nagykereskedelem
6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 08 Ingatlankezelés
8110 08 Építményüzemeltetés
8299 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ügyvezető igazgató (2010. március 26- 2010. december 31-ig):
Lits László ( anyja neve: dr. Gyenei Márta, lakcíme: 5000 Szolnok, Tabán 17.)

Felügyelőbizottsági tagok (2010. március 26- 2010. december 31-ig):
- Romhányiné dr. Balogh Edit
(anyja neve: Balogh Erzsébet, lakcíme: 2740 Abony, Radák Katalin út 28.)
- Dr. Juhász Enikő
(anyja neve: Gál Piroska, lakcíme: 5200, Törökszentmiklós)
- Boldog István
(anyja neve: Libor Mária Magdolna, lakcíme: 5411 Kétpó, Almásy tér 3.)

A társaság könyvvizsgálója (2010. március 26- 2011. május 31-ig):
Fehérné Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
5000, Szolnok Markotányos utca 8. ½.

Kamarai nyilvántartási szám: 001133
Bejegyzett könyvvizsgáló: Fehér Andrásné
Leánykori név: Vincze Katalin
An: Szilágyi Gabriella
Lakcím: 5000, Szolnok Markotányos utca 8. ½.
Kamarai tagsági szám: 000781

Szolgáltatott törzsbetét-rész mértéke: 953.000 Ft
Melyből:
- pénzbeli hozzájárulás: 10.000 Ft
- nem pénzbeli hozzájárulás: A Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 27.530.000 Ft
névértékű közös tulajdonú üzletrészből 943.000 Ft névértékű részüzletrész.

A Képviselő Testület hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott törzsbetét az alapító
önkormányzatok közös tulajdonába kerüljön, azzal, hogy a közös tulajdonú
üzletrészből Fegyvernek Önkormányzata által képviselt részüzletrész mértéke 953.000
Ft.
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A közös tulajdonú üzletrész közös képviselője Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata.

2. A Képviselő Testület kötelezettséget vállal a pénzbeli hozzájárulás biztosítására a
2010. évi költségvetés terhére.

3. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a társasági szerződés aláírására, és
a gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Fegyvernek

Fegyvernek, 2010. március 16.

Huber Ferenc
polgármester
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Tisztelt Képviselő Testület!

A 2009. évben a Rendőrkapitányságunk előtt álló feladatok megtervezésénél, és végrehajtásánál
arra törekedtünk, hogy a számunkra előírt, és tőlünk elvárt tevékenységek során a gazdasági
hatékonyság, valamint illetékességi területünk lakosságának széleskörű társadalmi elvárásainak
meg tudjunk felelni.

Minden rendelkezésünkre álló erővel törekedtük arra, hogy az illetékességi területünkön élőknek,
és az ide látogatóknak egyaránt folyamatosan javuló szubjektív biztonságérzetet szolgáltassunk.

Elsődleges feladatunknak tekintettük a közterületek rendjének fenntartását, az ott bekövetkező
jogsértések megelőzését, megszakítását.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§.(2). bek, 69.§.(1). bek értelmében az
önkormányzat egyik kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás, ennek
tejesítésének érdekében az együttműködés egyre szélesebb formáit sikerült kialakítanunk az
elmúlt évek során.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendőri intézkedések szakszerűségére, a differenciált és
kultúrált intézkedések végrehajtására.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság működési területének jellemzőiben, az illetékességi
területe nagyságában, a lakosság létszámában, összetételében változás nem következett be, anyagi-
, tárgyi- és technikai feltételrendszere sem javult.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez továbbra is 10 település tartozik,
és ugyanennyi Önkormányzat működik. Az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel jó
munkakapcsolat alakult ki, mely kapcsolatot igyekszünk tovább mélyíteni.

Tovább is kell bővítenünk ezt az együttműködést, mivel az általunk tapasztalt tendenciák alapján
további növekedés várható a családon belüli erőszak, valamint a gyermek és fiatalkorúak által
elkövetett jogsértések körében, és az állampolgárok biztonságérzetét nagyban befolyásoló
vagyonelleni bűncselekmények számát is kell csökkentenünk.

Vezetés és irányítás

A 2009-es év a vezetői állomány körében nagy változásokat eredményezett. Czinege László r.
alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetőt a megyei rendőrfőkapitány 2009. augusztus
01-ei hatállyal áthelyezte, a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol továbbra is állományilletékes
parancsnoki beosztást tölt be. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetésével a megyei
rendőrfőkapitány, 2009. augusztus 01-ei hatállyal, Dr. Tóth Péter r. alezredest bízta meg.
2009. november 01-étől Varga József r. főhadnagy Úr került a Bűnügyi Osztály élére, mint
megbízott bűnügyi osztályvezető. A Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka, 2009. november 01-től
Szebenyi Zoltán r. százados Úr lett. 2009. január 1-től, Dr. Nagy Henriett megbízott hivatalvezető
helyett, Antal Irén r. alezredes látja el a hivatalvezetői feladatokat.

A feladatok végrehajtásához, illetve az ezeken felül tervezett eredmények eléréséhez azonban a
létszámhelyzetből adódó gondok ellenére megpróbáltuk biztosítani a megfelelő rendőri jelenlétet
területünkön.
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Az elmúlt időszakra készített szakmai tervek reálisak voltak, a megvalósításhoz szükséges
feltételek közül, - amelyeket módunkban álltak - biztosítottuk.

A vezetői értekezletek alkalmával naponta elemeztük azon jelenségeket, melyek esetleges sorozat
jellegű cselekmények elkövetésére utaltak. Az elkövetés helyének, idejének és módszerének
elemzése során polgárőrök, mezőőrök, vadőrök bevonásával, figyelő szolgálatok szervezésével, az
eligazításokon az útiránytervek kiegészítésével, konkrét feladatok meghatározásával igyekeztünk a
sorozatok kialakulását megakadályozni, és az elkövetőket elfogni.

Bűnügyi helyzet:

A 2008. évi statisztikai eredmény a munkakörülmények valamint a személyzeti helyzet romlása
miatt nagyfokú csökkenést mutatott, ugyanakkor 2009. évben már kis mértékű emelkedés
figyelhető meg.

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év

Ismerté vált 1592 1213 1368 1503 1389

felderítették 834 640 659 559 608

Felderítési mutató
63, 18 % 63, 12% 55, 75% 42, 35% 43. 84%

Vagyon elleni bűncselekmények:

Örömmel tölt el bennünket ugyanakkor, hogy a vagyonelleni bűncselekmények számában
Több mint 10 %-os csökkenést regisztráltunk.

Év 2005 2006 2007 2008 2009

Bcs száma 1144 768 779 1113 985

2009-ben 30, 66% volt az ismeretlen tetteses felderítési mutató, a bűncselekmény kategóriák
közül a rablások, a csalások vonatkozásában értünk el jónak mondható eredményeket, a rablás
felderítési mutatója 77, 78%, a csalás felderítési mutatója 76, 53%.

Év 2005 2006 2007 2008 2009

lopás 573 582 789 792 725

rablás 10 7 8 6 9
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A megelőzés a civil szféra önvédelmi mechanizmusának fejlesztésével, a vagyonvédelem
lehetőségeinek megismertetésével – a támadható objektumok védelmi eszközökkel történő,
ellátásával-, a polgárőrség bevonásával, valamint a gyors és hatékony felderítéssel
valósítható meg.

A közrend elleni bűncselekmények:

A közrend elleni bűncselekmények száma 2005. évtől emelkedő tendenciát mutatnak, elsősorban
gépjármű átíratásokkal összefüggő, okirat hamisítások száma emelkedett meg (86-222).
Az elmúlt két évben már csökkenés állapítható meg, a 2007. évhez viszonyítva közel a felére
csökkent. 2009.-ben 181 esetben kellett közrend elleni bűncselekmény elkövetése miatt, az
eljárást megindítani.

A közrend elleni bűncselekmények száma évenként:

2005 2006 2007 2008 2009
221 222 319 186 181

Az elkövetést elősegítő oksági tényezők közül az alkoholos befolyásoltság a meghatározó. Ezen túl
az a körülmény, hogy - a fiatal korosztálynál - csoportokba, „bandákba” verődve fellazulnak a
társadalmi, erkölcsi korlátok. Sok esetben a deviáns magatartás célja pusztán a környezet
megbotránkoztatása, vagy a társak „elismerésének” a kiváltása.
Sok szórakozóhelyen, a 18 éven aluli fiatalokat, szeszes itallal szolgálnak ki.

A személy elleni bűncselekmények száma megnövekedett a 2009-es évben, a zaklatás
bűncselekmény új törvényi tényállás bevezetése miatt.

Közrend elleni bűncselekmények megoszlása 2009-ben

felderítési mutató: garázdaság 81,71%

89

22
18

29

garázdaság

közokirat hamisítás

magánokirat-hamisítás

visszaélés okirattal
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Személy elleni bűncselekmények:

A személy elleni bűncselekmények közül a testi sértések elkövetése a meghatározó, emellett a
zaklatás, mint a Btk. új törvényi tényállásának elkövetése mutat nagy emelkedést.

Házasság, család, nemi erkölcs elleni bűncselekmények:

Ezen bűncselekményfajtában szerencsére a kisebb tárgyi súlyú tartás elmulasztás vétség a
meghatározó, a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény számának csökkentése érdekében
szükséges a gyámügyi, a szociális, az oktatási szervekkel, valamint a családsegítő szolgálattal az
együttműködést csökkenteni.

2009-ben, 8 esetben rendeltünk el nyomozást gazdasági bűncselekmény, 6 alkalommal
államigazgatás, igazságszolgáltatás, és a közélet tisztasága elleni bűncselekmény elkövetése
miatt.

Az államigazgatás, igazságszolgáltatás, és a közélet tisztasága elleni bűncselekmény
felderítési mutatója 100%.

Személy elleni bűncselekmények, 2009-ben

felderítési mutató: 76,99%
2

83

51

testisértés

zaklatás

emberölés

1
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kiskorú
veszélyeztetése
tartás elmulasztás

szeméremsértés

erőszakos
közösülés



6

A cselekmények vizsgálata az abszolút kicsi számadatok ellenére nagy munkaterhet jelentettek az
állomány számára.

Az áldozattá válást elősegítő okok:

Törökszentmiklóson és térségében is egyre több idős ember vált ún. „trükkös lopás” áldozatává,
amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság - díjbeszedő,
rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az ingatlanba és a sértett
figyelmét elterelve, tulajdonítja el értékeit. Az idős, egyedülálló emberek sérelmére elkövetett
deliktumokra is jellemző a brutalitás, különösen az erőszakos, és a vagyon elleni
bűncselekmények esetén. Az elkövető rendszerint nem elégszik meg a megfélemlítéssel, hanem
megkötözi és bántalmazza áldozatát. Némely esetben az erőszak öncélú, nem kapcsolódik hozzá
világos motiváció.

Az idős korúak védelme érdekében végzett megelőzési tevékenység, tekintettel arra, hogy a
nyugdíjas klubokba nem minden érintett tud eljutni, a napi rendszerességgel megjelenő a szociális
gondozók bevonásával a leghatékonyabb.

Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is „közreműködik”
azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával, nemtörődömségével, ittas vagy
bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok esetben kiprovokálja - annak
végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető lenne, ha az emberek jobban
figyelnének értékeikre, egymásra, a hozzáértő szakemberek tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk
arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten gondoskodnának annak védelméről is.

A közterületek, a közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága:

A folyamatos rendőri jelenlét kapitányságunk működési területén biztosított, annak ellenére, hogy
korábbi években megkezdődött tendenciák további folytatása eredményeképpen egész évben
jellemzően 20% körüli létszámhiány állandósult.

A közterületre vezényelhető állomány létszáma, a közterületen töltött óraszám csak az egész
évben folyamatosan végzett központi elrendelésű fokozott ellenőrzéseknek köszönhető, amik
jelentős túlmunkát generáltak. A közterületi szolgálat alakulásának tendenciáit a 2. sz. melléklet
szemlélteti. Az állomány létszám csökkenésének okai a korábbi nyugdíjba vonulásokat /FÜV/,
valamint az ügyeleti szolgálatra, szaktanfolyamokra, továbbképzésekre és csapaterős szolgálatba
történő elvezénylés.

Az illetékességi területünkhöz tartozó 10 település többségénél ennek ellenére kevesebb
bűncselekmény következett be, mint a 2008-as évben.

Az állandó rendőri jelenlét biztosításában a körzeti megbízotti szolgálat, jelentős szerepet töltött
be, hiszen a járőri állomány létszáma csak a napszakonkénti 1-2 fő szolgálatba vezénylését tette
lehetővé. A közlekedési szolgálat integrálását követően 2 fő közlekedési járőrrel nőtt a létszám, ez
azonban a közlekedési feladatok ellátására sem elegendő, hiszen továbbra is végezni kell a
folyamatos PDA ellenőrzéseket, az anyagi káros balesetek során szükséges intézkedéseket, és az
illetékességi területünkön található nagyobb forgalmú útszakaszok ellenőrzését.
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Rendőrkapitányságunk illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel
lefedett, ami a településszerkezetből adódóan elengedhetetlen annak érdekében, hogy a
kistelepüléseken, és Törökszentmiklós távolabbi településrészein is biztosítani tudjuk a rendőri
jelenlétet.

A körzeti megbízotti létszám az elmúlt időszakban stabilitást mutatott a rendőrkapitányság más
szervezeti egységeihez viszonyítva, azonban 2009. szeptember 16-tól 1 fő / Hubai Csaba r.tzls / a
Fegyverneki Rendőrőrs körzeti megbízottja, saját kérésére, a Készenléti Rendőrségre került
áthelyezésre.

A körzeti megbízotti szolgálatot ellátó állomány, vezényléses szolgálati időrendszerben teljesít
szolgálatot. Az alkalmazott vezényléses szolgálati időrendszer lehetővé teszi a rendelkezésre álló
erők rugalmasabb, a jelentkező igényeknek megfelelő elosztását.

A körzeti megbízottak szolgálat tervezését és szervezését az állandó közterületi jelenlét biztosítása
mellett, a központilag elrendelt, folyamatosan végzett fokozott ellenőrzések végrehajtása, valamint
a bűnügyi feladataik időszerű elvégzésé határozza meg. Figyelemmel kell lenniük, továbbá a
körzetük helyi rendezvényeinek szükséges felügyeleti biztosításaira.

Az Országos Rendőrfőkapitány Úr Intézkedési tervet (továbbiakban: ORFK Intézkedési terv)
adott ki a körzeti megbízotti szolgálat hatékonyságának növelésére, a Rendőrségre háruló
feladatok végrehajtása érdekében.

Rendőrkapitányságunk vonatkozásában a körzeti megbízotti csoportok megszervezése történt
meg. Rendőrkapitányságunkon a körzeti megbízotti szolgálat tervezése, szervezése, az egyes
alegységeken belül dolgozó körzeti megbízottak szolgálat tervezése és szervezése több éve úgy
kerül végrehajtásra, hogy egymás területét képesek legyenek közös ellenőrzésekkel megerősíteni,
távollétük esetén, a csoporton belül egymás helyettesítésével megoldott a települések állandó
rendőri felügyelete.

A körzeti megbízottak irodával történő ellátása másik súlyponti kérdés, ami az önkormányzatok
anyagi lehetőségeinek rosszabbodásával egyre nehezebben megvalósítható.
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A közterületi intézkedések vizsgálata során megállapítható hogy az elmúlt időszakkal
összehasonlítva is nőtt az intézkedési aktivitás.
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Rendőrkapitányságunk közrendvédelmi állományának több mint felét teszi ki a körzeti megbízotti
állomány, az osztály elmúlt évi intézkedési mutatói jól jellemzik tevékenységüket.

A bűnügyi tevékenységen túl, a 2009. évben regisztrált 5719 általános ügyből, (elővezetések,
tartózkodási hely megállapítása, stb.) 2703 ügyet dolgozott fel a közrendvédelmi osztály, a 1523
befejezett bűnügyből a közrendvédelmi állomány 611 ügyet fejezett be, ami az ügyek 40, 11 %-a.

A településszerkezet, és a bűnügyi és közbiztonsági helyzet folyamatos értékelése eredményeként
már 2008 évben kidolgoztuk, az un. Guruló szolgálatellátást. Ennek során az állandó rendőri
jelenlét mellett azokban az időszakokban, és településeken ahol indokoltabb volt a nagyobb
rendőri erő koncentrálása fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, amibe bevontuk az adott
település polgárőrségét, a mezőőrüket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes szerveit is. Ezeket
a kiemelt, nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvényekre, az idegenforgalmi időszakra
valamint a bűnügyileg fertőzöttebb területekre összpontosítottuk.

A fentiek alapján végrehajtott ellenőrzések rendszerébe jól illeszthető volt a 2009. március 1-től
elrendelt, „Közbiztonsági Háló” fokozott ellenőrzéssorozat, majd a roma lakosság sérelmére
elkövetett bűncselekmények megelőzését célzó fokozott ellenőrzések. Az elkövetők elfogását
követően pedig az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében végrehajtott
fokozott ellenőrzések.

A kapitányság illetékességi területén található 10 település rendészeti és bűnügyi fertőzöttségét, a
közterületek és nyilvános helyek rendjének aktuális alakulását, valamint a lakosság szubjektív
biztonságérzetét folyamatosan vizsgáltuk.

A közbiztonsági egyeztető fórumokon, majd a Kistérségi Egyeztető Fórumokon beszerzett
információkkal kiegészítve Tiszabő, Tiszaroff, és Fegyvernek község területén valamint
Törökszentmiklós város területén a hét végi időszakokban találtuk indokoltnak a „Közbiztonsági
Háló” ellenőrzéssorozat keretében, a fokozott ellenőrzések végrehajtását.

Az akciókkal a vagyon elleni és személy elleni bűncselekmények számának drasztikus
emelkedését kívántuk megakadályozni.

A közterületi jelenlét szélesítése érdekében a korábbiaknál is szorosabb együttműködést
alakítottunk ki a helyi polgárőr szervezetekkel, a közös szolgálat ellátás során.

A 2009. évi bűnügyi statisztikai adatok alapján, illetékességi területünkön a bűncselekmények
száma 10%os csökkenést mutat, kivéve Tiszabő községet, ahol a megvalósult bűncselekmények
száma közel a duplájára emelkedett, 2008-hoz viszonyítva.

A közösségi életterek, nyilvános helyek ellenőrzését a szűkebb lakókörnyezet, az önkormányzatok,
és az együttműködő polgárőrség javaslatait is figyelembe véve hajtottuk végre, gyakran közösen
az önkormányzatok szakigazgatási szerveivel. A települési önkormányzatok értékelték
erőfeszítéseinket és jutalmazásokkal ismerték a végzett munkát.

A kényszerítő eszközök alkalmazásának gyakorlata, jogszerűsége:

A kényszerítő eszközök alkalmazását a Rendőrségi Törvény és a Szolgálati Szabályzat
idevonatkozó szakaszai határozzák meg. A rendőrnek jogszerű intézkedése során az előzetes
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figyelmeztetés megtörténte után jogában áll kényszerítő eszközt, illetve személyes szabadságot,
korlátozó intézkedést foganatosítani. Ezen intézkedések a parancsnoki kivizsgálások után
jogszerűek voltak, használatuk ellen panasz nem érkezett.
A kényszerítő eszközök jogszerű, szabályos használatával megelőzhetőek a hivatalos személy
elleni erőszakos cselekmények, illetve szökést, támadást, önkárosítást is meg lehet akadályozni.

Rendőri intézkedések ellen benyújtott panaszok száma:

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

5 7 7 3 6

A rendőri intézkedések ellen benyújtott panaszok kivizsgálása során egy sem minősült
megalapozottnak, leginkább az intézkedés ténye miatt jelentettek be panaszt az intézkedés alá vont
személyek

Rendkívüli események vizsgálatának tapasztalatai:

2009. évben rendkívüli esemény nem történt, mely a polgárőrök közös szolgálatba történő
bevonásának, és a körzeti megbízottak szakszerű intézkedéseinek köszönhető.

Közlekedésrendészeti tevékenység:

A közlekedésrendészeti osztály az átalakítást megelőző szervezeti felé-pítésében 1 fő
osztályvezető, 1 fő baleseti vizsgáló, 5 fő baleseti helyszí-nelő, vizsgáló tiszthelyettes, két fő
közlekedési járőr és 1 fő több mun-kafolyamatot végző közalkalmazotti státussal rendelkezett.
Feladatkörükbe a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén található közutak
ellenőrzése, a közlekedés rendjének fenn-tartása, közlekedési balesetek bekövetkezése esetén a
helyszíni intéz-kedések, és az ezt követő vizsgálati feladatok végrehajtása, balesetmeg-előző
tevékenység tartozott.
Az átszervezést követően 1 fő alosztályvezető, 1 fő tiszti és 1 fő tiszthelyettesi baleseti vizsgáló, 3
fő közlekedési járőr maradt a közlekedési szakterületen, ez, már nem teszi lehetővé, hogy a
korábbi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan lásson el szolgálatot, közlekedési szakember.

4 2 1
20 2 4

47

közlekedési bűncselekmények, és megoszlásuk

vasúti közlekedés
biztonsága elleni
büncselekmény
cserben
hagyáshalált okozó
baleset okozása
közúti baleset
okozása
közúti közlekedés
biztonsága ell. Bcs.
közúti
veszélyeztetés
Közúti jármű ittasvezetése



11

Az ittas vezetés miatt eljárás alá vont személyek száma 2008-ban 35 volt, 2009-ben az ittas
vezetés miatt eljárás alá vont személyek száma, emelkedett.

A Közigazgatási Bírsággal sújtandó közlekedési szabálysértések köréről, az e tevékenységre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. számú Kormány
rendelet alapján 2009-ben 30 alkalommal indult eljárás.

Az un. PDA felvételekből, 2009-ben 109 db-ot készítettünk.

Mindez azonban önmagában sajnos nem hozta meg a közlekedési morált érintő, általunk várt
pozitív változást, amelyet az elmúlt évre terveztünk. Számunkra mindez azt jelenti, hogy a
közlekedéssel kapcsolatos reagálásunkat át kell értékelni.

A baleseti adatok feldolgozása során nagy gondot fordítottunk az előidéző főbb okok feltárására.
A levont következtetések alapján folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal
és a Közútkezelő KHT-val.
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Igazgatásrendészeti tevékenység:

Legnagyobb leterhelést, a feljelentéseket követő szabálysértési eljárások adják. A fegyver és
személy-vagyonőri engedélyek kiadása, ellenőrzése szintén nagy feladat.

A munkaminőség statisztikai mutatói összességében csekély változást mutatnak.

2005 2006 2007 2008 2009

Kifogás 109 76 80 56 74

megszüntetés 107 39 36 44 55

Óvás 1 4 2 2 2

Jelzés - 4 2 3 3

felszólalás - 3 1 2 -

Sajnos a külföldi szabálysértőktől – a jogszabályi hiányosságok miatt - nehezen sikerül, a
büntetéseket behajtani.

2005 2006 2007 2008 2009

Külföldi szabálysértő 7 9 13 40 16

Ebből a bírságot befizette 5 5 9 27 10

A Fegyverneki Rendőrőrs:

A létszámhelyzet:

A 2009-es évben, a szervezet struktúrájában, a vezető és az állomány személyében változások
következtek be.
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A Rendőrőrs 2009. november 01. hatállyal osztályjogállású szervezetté lépett elő, melynek
vezetésével, Szebenyi Zoltán r. százados Urat bíztam meg.

Az őrs jelenlegi rendszeresített státusza 16 fő. Ebből jelenleg 12-en teljesítenek szolgálatot. Az
Őrs illetékességi területén a bűnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi, melyet Tóth Csaba r.
százados Úr vezet, aki ellátja az őrsparancsok-helyettesi feladatokat is. A bűnügyi csoportban
jelenleg 1 nyomozó és egy technikus végzi a bűnügyi feldolgozó munkát. Tervezzük még egy fő
nyomozó beállítását.
A 7 rendszeresített körzeti megbízotti státusz betöltött, a hiányzó 3 járőri beosztás betöltését
tervezzük 2010. április első napjától.
Az üresen maradt járőrvezetői státusz betöltése érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük.
A rendőrőrs illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel, lefedett.

A szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési aktivitás,
leterheltség és eredményesség vizsgálata).

A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát mutathatunk ki
az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott ellenőrzések, akciók,
helyszínbiztosítások mellett egyre kevesebb idő és energia maradt az önállóan kezdeményezett
intézkedésekre. Ennek ellenére a regisztrált intézkedések számában emelkedés mutatható ki.
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A folyamatos rendőri jelenlét a rendőrőrs működési területén 12-16 órában biztosított, annak
ellenére, hogy jelentősen csökkent a közterületre vezényelhető állomány létszáma. Az állandó
rendőri jelenlét mellett azokban az időszakokban, amikor indokolttá vált a nagyobb rendőri erő
koncentrálása, fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, melybe bevontuk a település
polgárőrségét, a mezőőröket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes szerveit is.

A bűnügyi munka átszervezésével, a közterületen eltöltött órák számát, az idei év eddig eltelt
időszakában 2009. év hasonló időszakához viszonyítva sikerült emelni.
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feljelentések alakulása

54

34 33
büntető feljelentések

közlekedési
szabálysértés

egyéb

E mutatókat a továbbiakban is emelni kívánjuk, ennek természetesen határt szabnak a létszám
gondok, valamint a bűnügyi iratfeldolgozásból fakadó leterheltség.

A Rendőrőrs 2009-ben 137 bűnügyet dolgozott fel.

A körzeti megbízotti állomány, bűnügyi feladatainak ellátása mellett, jelentős számú
megkereséseket teljesítettek (bűnügyi megkeresés, elővezetés), ezen kívül bevonásra kerültek a
közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik mellett a legnagyobb
arányban ők vettek részt, a nagy számban elrendelt közlekedési és bűnügyi szakterület által
szervezett és végrehajtott akcióban, fokozott ellenőrzésekben is.

41 16
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334

bűnügyi
megkeresés

rendezvény
biztosítás

fokozott
ellenőrzésben
részvétel
elővezetés

A település bűnügyi helyzete:

A településen szinte változatlan regisztrált bűncselekményszám mellett továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények száma mutat magas értéket, ami a 2008-as évhez viszonyítva kb. 15%-os
emelkedést mutat. Ez a Fegyvernek illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények
60, 3%-a. A garázdaság bűncselekmény kategóriában a regisztrált bűnesetek száma, a különböző
akciók, a „Guruló”, illetve a „Közbiztonsági Háló” szolgálat bevezetése, valamint a területen
végrehajtott fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően több, mint a felére csökkent.
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A közlekedési bűncselekmények közül az ittas járművezetés számaránya növekedett meg
kirívóan, a 16 közlekedési bűncselekményből, 9 esetben jártunk el közúti jármű ittas vezetése
miatt.

A személy elleni bűncselekmények közül, a könnyű testi sértés deliktumai a garázdaság
bűncselekményhez köthetőek, a településen Az elkövetést elősegítő oksági tényezők közül az
alkoholos befolyásoltság a meghatározó. Ezen túl az a körülmény, hogy - a fiatal korosztálynál -
csoportokba, „bandákba” verődve fellazulnak a társadalmi, erkölcsi korlátok. Sok esetben a
deviáns magatartás célja pusztán a környezet megbotránkoztatása, vagy a társak „elismerésének” a
kiváltása.
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A közrend elleni bűncselekmények közül a garázdaság mellett az okirat hamisítás jelentkezett
értékelendő számban.
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A bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem állt be, továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények a meghatározóak, a bekövetkezet bűncselek-mények 60, 3%-a.

Az ingadozás okai összetettek, függenek a mindenkori megélhetési-gazdasági helyzettől, adott
évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, egy-egy új elkövetési lehetőség
felbukkanásától.

2009. január és február hónapban Fegyvernek Nagyközség területén 28 bűncselekményt
regisztráltunk, 2010-ben ez a szám 16-ra csökkent.
A 2009. évi adatok szerint, január és február hónapban 20 vagyon elleni bűncselekmény miatt
kellett nyomozást folytatnunk, szemben a 2010. évi hasonló időszakával, csak 13 esetben
indítottunk eljárást e bűncselekmény kategóriába tartozó események miatt.

Szabálysértések alakulása:

A szabálysértési eljárások adatait vizsgálva megállapítható, hogy leginkább a közlekedési
szabályok, a közlekedésigazgatási előírások be nem tartása miatt indultak, a 2009-es évben.

Emberi jogok érvényesülése

A 2009-es évben hatóságunk ellen nem érkezett panasz rendőri intézkedések, illetve embertelen,
megalázó bánásmód miatt.
A körzeti megbízottak biztosították az alapvető emberi jogok érvényesülését és a jövőben is egyik
fontos elvárás, az állampolgárokkal, a lakossággal való emberséges kapcsolattartás.

Együttműködés:

Önkormányzatokkal való együttműködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az
együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival.

Fegyverneki lakosok által elkövetett szabálysértések
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Közös feladatunk a közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a
statisztikai mutatókon túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként
kezelő munkamódszerek keresése.
A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő
lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
A Fegyverneki önkormányzat évek óta növekvő mértékben járul hozzá a területileg illetékes őrs
feladatellátásához. Az önkormányzat segítsége részünkre nélkülözhetetlen, melyért ezúton is
köszönetünket fejezzük ki.

Polgárőrséggel való együttműködés

A helyi polgárőr egyesülettel rendszeresnek mondhatóan tartunk egyeztetéseket az aktuális
feladatokról és problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik
bővítésére. A 2009. évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok
végrehajtását.
Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a közös szolgálatok
ellátása során.

A 2010-es évre jelentkező és megvalósítandó szakmai feladatok:

 A különböző rendezvények biztosításának előkészítését, megszervezését és a
biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását.

 Törekedni kell a közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral
járó balesetek számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra, a közlekedési
szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését szolgáló, rendőrségre háruló
feladatok teljesítésére.

 A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű, esetenként sorozat jellegű bűncse-
lekmények és szabálysértések számának csökkentése, az ilyen jellegű bűncselekmények
felderítési eredményességének javítására.

 A bejelentések, a panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése.
 A közterületi jelenlét, és a szervezeti egységek reagáló képességének növelése
 Az állomány képzése, ki-, és továbbképzése, a belső erőforrások felhasználásával, az

állomány folyamatos intézkedéstaktikai, csapaterős, valamint kényszerítő eszközei
használatára vonatkozó képzésére.

 A parancsnoki, vezetői munka tükrözze, a beosztotti állománnyal való törődést, az
egyéni, illetve a szervezeti és szakmai célok összehangolását, a társadalom által elvárt és
a szervezeti kultúrából adódó etikai normák állománnyal történő elfogadtatását és
betartatását.

Célunk, hogy 2010-ben a szabálysértési-, rendészeti- és bűnügyi tevékenységünk hatékonyabb
legyen, mégpedig oly módon, hogy a jogkövető állampolgárokat, e tevékenység ellátása során
fölösleges zaklatásnak a legkevésbé tegyük ki.

Célunk továbbá az, hogy a rendőreink rászolgáljanak az Önök és a lakosság bizalmára, és
mindannyiunk munkájával, tevékenységével sikerüljön a településen a közbiztonságot
megerősíteni, és az emberek biztonságérzetét erősíteni.
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Tisztelt Képviselő Testület!

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért, segítő
hozzáállásukért, együttműködésükért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak alapján képet
kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és ezen belül a Fegyverneki Rendőrőrs 2009.
évben elvégzett munkájáról, eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről. Együttműködésüket
ismételten megköszönve kérem Önöket, észrevételeikkel, javító kritikáikkal, személyi és anyagi
támogatásukkal a jövőben is segítsék - remélhetően közös - szándékaink megvalósulását.

Törökszentmiklós, 2010. március 16.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető
Sk.



………./2010.(III. 25.) sz. önkormányzati határozati javaslat

A Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja,
egyúttal megköszöni a Rendőrség 2009. évben végzett munkáját.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné jegyző

Fegyvernek, 2010. március 18.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére a 2010. évi
költségvetési tervkoncepció módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési felülvizsgálat során az elfogadott költségvetésünk módosításra kerül. Ennek ellenére
javaslom a tartós kötelezettségvállalási határozathoz hasonlóan a koncepció módosítását,mivel ezek
alapján készült el az intézmények módosított, de mégis tényleges költségvetése.

A koncepcióban javasoljuk módosítani:

 2.4. pontban az egyéb dologi kiadásokat a Csorba Mikro-térségi társulásnál 1.200 eFt-
tal csökkenteni; a Polgármesteri Hivatalnál 2.063 eF-tal növelni (Szemünk fénye
program törlesztése kimaradt), a Gyermekélelmezési Konyhánál 2.142 eFt-tal növelni
(tévesen nyersanyag lett tervezve)

 2.43. pontban a Csorba Mikro-térségi társulásnál az önkormányzati kiegészítést 1.836
eFt-tal csökkenteni;

 2.44. pontban a Gyermekélelmezési Konyha bevételi többletét 3 eFt-tal emelni; az
Orvosi Rendelőnél a „hiányt” 1.164 eFt-tal csökkenteni; a Polgármesteri Hivatalnál a
képzett számot 132.270 eFt-ra csökkenteni.

 2.52. pontban a tartós kötelezettségvállalással összhangban az iskolai heti óraszámokat
2010. szeptember 1-től 10 órával csökkenteni.

 A 2.1. címenként tervezhető létszámoknál az Orczy iskola Móra F. tagintézményében
1 fő létszámcsökkentésre teszünk javaslatot 2010. május 1-től; a Polgármesteri Hivatalnál két
üres álláshely megszüntetését 2010. április 1-től javasoljuk.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

……………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat

2010. évi tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 215/2009.(XI.26.) sz.
határozattal elfogadott és a 243/2009.(XII.17.), 1/2010.(I.28.), 23/2010.(II.25.)
sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja:

1.) A 2.4. pontban az egyéb dologi kiadás
 a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási Központnál 4.779

eFt-ról 3.580 eFt-ra, Fegyvernek 2.924 eFt-ról 1.724 eFt-ra;
 a Polgármesteri Hivatalnál 144.063 eFt-ról 146.126 eFt-ra
 a Gyermekélelmezési Konyhánál 16.900 eFt-ról 19.042 eFt-ra
módosul.

2.) A 2.43. pontban a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központnál az
önkormányzati kiegészítés 3.579 eFt-ról 1.743 eFt-ra módosul.
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3.) A 2.44. pontban a működési hiány, többlet a:
 Gyermekélelmezési Konyhánál + 3.203 eFt-ról 3.206 eFt-ra
 Orvosi Rendelőnél 8.229 eFt-ról 7.082 eFt-ra
 Polgármesteri Hivatalnál (képzett szám) 143.170 eFt-ról 132.270

eFt-ra
módosul.

4.) A 2.52. pontban a tervezhető heti iskolai óraszámok összesen 2010. IX.1-
től 1758 óráról 1748 órára módosul.

5.) A 2.1. Címenként tervezhető létszám táblázat hatályát veszti és helyébe e
határozat melléklete szerinti táblázat lép.

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. március 17.

Huber Ferenc
polgármester
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„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2009.12.31. Évközi változás 2010.12.31.

Megnevezés Fogl.fő.
8 órás
állásh.

Fogl. fő
változás

ideje
átl. 8
órás

Fogl.fő
8 órás

álláshely

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 19 14,815 -1 2010.02.01 -1 18 13,815

Támogatott 1 1 -1 2010.04.16 -1 - -

Fegyvernek összesen 20 15,815 -2 - -2 18 13,815

Örményes 5 3,875 -1 2010.04.01 -0,75 4 3,125

Kuncsorba 4 4 - - - 4 4

Intézmény összesen 29 23,690 -3 - -2,75 26 20,94

Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 46 42,45 -1 2010.03.01 -1 45 41,45

Örményes 5 4,75 - 2010.03.01 -0,625 5 4.25

Kuncsorba 4 3,25 - 2010.03.01 -0,625 4 3

Intézmény összesen 55 50,45 -1 - -2,25 54 48,575

Orczy A.Ált.Isk. 42 40,25 -1 2010.01.01 -1

-1 2010.09.01 -1 40 38,25

Szakiskola intézményegység 12 11,25 12 11,25

Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy. 5 5,00 +1 2010.09.01 +1 6 6,00

Móra F.Ált.Isk. 36 36,00 -1 2010.01.01 -1 35 35,00

-1 2010.05.01 -1

Fegyvernek összesen 95 92,50 -3 -3 92 89,50

Szalai S. Ált.Isk. 13 11,50 13 11,50

Ált.Isk.Kuncsorba 3 2,50 -1 2010.03.01 0,5 2 2

Mindösszesen 111 106,50 -4 -3,5 107 103

Műv.Ház és Könyvtár 9 7,11 -1 2010.03.01 -1 8 6

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselők:

- Fegyvernek 38 36,2 -12 2010.01.01 -10,875 26 25,325

-2 2010.04.01 -2

- Örményes 6 6 - - - 6 6

Összesen köztisztviselők 44 42,2 -14 . -12,875 30 29,325

Közalkalmazottak 30 28,975 -19 2010.01.01 -19 11 9,975

ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.) 74 71,175 -33 -31,875 41 39,3

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int. 15 13,7 29 2010.01.01 28,875 44 42,575

Gyermekélelmezési Konyha 20 19,25 - - - 20 19,25

Orvosi Rendelő 11 10,05 - - - 11 10,05

MINDÖSSZESEN 324 301,925 -13 -12,5 311 289.69

2009. évi 320,5 300,395
Közcélú 60 60

Megjegyzés: A dőlt betűvel szedett szöveg a módosítás



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalás módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Tartós kötelezettségvállalás módosítási javaslatok:

1.) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatnál a tartós kötelezettségvállalás módosítására teszünk javaslatot. A
6/2003.(I.30.) sz. határozatban az önként vállalt feladatok közül az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola (székhely egység) és a Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény)
könyvtári feladatokra jóváhagyott 5 óra/hét törlését javasoljuk szeptember 1-től.

Ennél az intézménynél később még várható 3 millió Ft átvett pályázati pénzeszköz, ami
csökkenteni fogja a kiadásokat.
Ezeket a módosításokat későbbi időpontban javasoljuk végrehajtani, de a hiány mértékénél ezt
a 3 millió Ft-ot célszerű figyelembe venni.

……………/2010.(III.25.) sz. határozati javaslat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló -
többször módosított - 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja.

A „IV. Intézményi önként vállalt feladatok” címszó alatti 1.) pontból az Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménynél és a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménynél
hatályát veszti a

„- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től”

szövegrész.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Orczy Anna Ált.Isk.Szakiskola és Egys.Ped.Szakszolgálat Igazgatója
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. március 17.

Huber Ferenc
polgármester



FEGVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES
INDOKLÁSA CÍMENKÉNT

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetési tervjavaslatát a 215/2009.
(XI. 26.) sz. határozattal elfogadott és 243/2009 (XII. 17.), 1/2010 (I. 28.) sz. határozattal módosított
költségvetési tervkoncepció alapján az alábbiakkal indoklom:

1.) Az intézmény által ellátottak száma: ebből étkezést igénybevevők
Fegyvernek: 224 fő 178 fő étkező
Örményes: 50 fő 45 fő étkező
Kuncsorba: 82 fő 67 fő étkező
Összesen: 356 fő 290 fő étkező

2.) Az ellátottak főbb csoportok szerinti megoszlása:

A./ Idősellátásban:

Férőhely
fő

Nappali ellátás
Étkeztetés

fő

Házi
segítségny.

Összesen
főÉtkező

fő
Nem étkező

fő

Étk.
fő

Étk.
nélkül

fő
I sz. Idősek Klubja
Annaháza

30 17 13 46 8 3 83

II. sz. Idősek
Klubja Újtelep

30 21 9 40 7 5 79

III.sz. Idősek
Klubja Szapárfalu

30 18 12 17 4 4 55

Örményes 30 24 3 15 6 2 50
Kuncsorba 40 32 8 30 5 7 82
Összesen 160 112 45 148 30 21 356
CSALÁDSEGÍTÉS:

Ellátottak köre:.

- Szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt rászorult, vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok.
- Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők
- Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők
- Fogyatékkal élők, gondnokság alá helyezettek
- Hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek
- Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, roma etnikum.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

0-17 éves korú gyermekek száma:

: Fegyvernek 1588 fő ebből veszélyeztetett 119 fő + 7 fő
pártfogolt

Örményes 202 fő ebből veszélyeztetett 10 fő
Kuncsorba 120 fő ebből veszélyeztetett 25 fő
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3.) Feladat-ellátást végző dolgozók létszáma, vezető szakdolgozók, technikai munkatárs
csoportosításában:

2010. január 01-én:

A dolgozók létszáma Tényleges Statisztikai
Fegyvernek 19 fő+ 1 fő támogatott 14,815 fő + 1 fő Munkaü. Kp. által

támogatott
Örményes 5 fő 3,875 fő
Kuncsorba 4 fő 4 fő
Összesen: 29 fő + 1 fő támogatott 22,69 fő + 1 fő támogatott

Változás:

Fegyvernek: 2010. február 01-től - 1 fő létszámcsökkentés
2010. április 16-tól - 1 fő támogatott megszűnik

Örményes: 2010. április 01-től - 0,75 fő létszámcsökkentés
Összesen: - 2,75 fő csökkenés

2010. február 01-től:

Fegyvernek: 18 fő + 1 fő támogatott 13,815 fő + 1 fő támogatott
Örményes: 5 fő 3,875 fő
Kuncsorba: 4 fő 4 fő
Összesen: 27 fő + 1 fő támogatott21,7 fő + 1 fő támogatott

2010. Április 01-től:
Örményes: 4 fő 3,125
Kuncsorba: 4 fő 4 fő
2010. április 16-tól:

Fegyvernek: 18 fő 13,815

Összesen: 26 fő 20,94 fő

Dolgozói létszám 2010. ápr. 16-tól 26 fő 20,94 fő

K
at

.

T
el

ep
h

el
y

Ig
az

g
at

ó

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Idősellátás Ügyviteli csoport

Ö
ss

z
(F
ő

)
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el

ph
.

v
ez
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ez

.
cs
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dv
ez p
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A
d

m
A Fegyv

Örm

Kuncs

B Fegyv

Örm

Kuncs

C Fegyv 0,87
5

2 0,75 3,625

Örm 0,75 0,75

Kuncs 1 1 2
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D Fegyv

1

1,75 2,5 0,94 0,5 5,69

Örm 0,75 0,75

Kuncs 1 1

E Fegyv 0,93
8

0,875 0,25 2,063

Örm

Kuncs 1 1

F Fegyv 1,43
8

1,438

Örm 0,75 0,75

Kuncs

G Fegyv 1

Örm 0,875 0,875

Kuncs

Össz.(F
ő)

1 1,875 3,12
6

0,875 4,37
5

3 5 0,25 0,94 0,5 20,94

4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a
funkció ellátásra:

Főépület Melléképület Összesen
Fegyvernek
I. sz. Klub

Felszabadulás út 171.
325 m2 325 m2

II. sz. Klub
Felszabadulás út 40

212,5 m2 212,5 m2

III. sz. Klub
Ady Endre út 42.

200 m2 15 m2 215 m2

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Felszabadulás út 173.

110 m2 110 m2

Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2
Örményes 87 m2 87 m2
Kuncsorba 112 m2 112 m2
Int. össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2

Az épületek állaga:

Fegyvernek Idősek Klubjai:

Az I. sz Annaházi Idősek Klubja:
Az épület teljeskörű felújítása a 2007-ben benyújtott Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) nyertes
pályázatával megvalósul 2010-ben. A pályázat keretén belül a fűtésrendszer és a vízhálózat korszerűsítése is
megtörténik. Megoldódik az akadálymentesítés hiánya, kicserélődik az infrastruktúra, kiépítésre kerül az
informatikai rendszer. Ennek eredményeként lehetőség adódik az időseken kívül a mozgáskorlátozottak, enyhe
fokban fogyatékkal élők ellátására is.

A II. sz. Idősek Klubja Újtelep:
Az elmúlt években megvalósult az akadálymentes bejutás az épületbe, külső festések, mázolások megtörténtek.
A tálalókonyha szellőző ablakának hiánya és a csúszásgátló burkolás továbbra is problémaként jelentkezik. Az
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Internethálózat kiépült, számítógép hiányzik. Az épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő
helyiségekkel.

A III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu:
Az elmúlt években szintén megtörtént az akadálymentesítés, az évek óta elhúzódó szennyvízrendszer
átalakítása. Külső festések, mázolások megtörténtek, kiépítésre került az Internethálózat, a számítógép
hiányával. Megtörtént az udvarrendezés.
Átvizsgálásra került a fűtésrendszer, viszont elmaradt a csövek, radiátorok mázolása, festése.
Az épület a szakmai jogszabályoknak teljeskörűen megfelel, rendelkezik mindazon helyiséggel, melyet a
szakmai jogszabályok előírnak.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Az elmúlt évben megtörtént az utcai nyílászárók (ablakok) cseréje, megvalósultak a külső és belső festések.
Továbbra is probléma a nem megfelelő akadálymentesítés és a lépcsőkorlát hiánya.
Az épület helyiségei a gyermekvédelmi törvényben előírtaknak megfelelnek. A módosított 1/2000 (I. 7.)
SZCSM szakmai rendelet alapján a családsegítő szolgálat által használt helyiségek nem biztosítják a
jogszabályban előírt szakmai munkát. A családgondozók részére a bizalmas beszélgetéseknek megfelelő
körülményeket kell biztosítani.

Örményes:
Az épület a módosított szakmai jogszabályoknak részben felel meg (családsegítés). Az elektromos kerékpár
beszerzésre került. Megoldott az akadálymentes bejutás lehetősége. Tisztasági meszelés a tálalókonyhában
szükséges.

Kuncsorba:
Az épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel. 2008-ban megoldódott a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségének az elkülönítése, megvalósult a számítógép csere és az
Internet hálózat kiépítése. Az épület akadálymentesítése megoldott, a belső meszelések, festések 2009-ben
megvalósultak.

5-6. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események:

Az alapműködéssel összefüggő főbb események az intézmény szakmai programjában leírtakkal
azonosak.
Intézményi szinten: – havonta vezetői értekezlet
Csoportértekezletek, megbeszélések szükség szerint
Össz. dolgozói értekezletek negyedévente

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: – esetmegbeszélések hetente (team munka)
– jelzőrendszerrel havonta
– szakmaközi megbeszélések
– esetkonferenciák szükség szerint
– gyermekvédelmi tanácskozás évente egyszer

Idősek Klubjai:
Mikrotérség település idős klubjainak közös rendezvényei:
- Kirándulás, nyári strandolások, fürdőzések, vetélkedő szervezése.

Fegyvernek:
– Negyedévenként illetve szükség szerint lakógyűlések az idősek bevonásával, nagyobb rendezvények, aktuális
problémák, programok megbeszélése.
– Kapcsolattartás a kistérségben lévő nyugdíjas klubokkal időseket ellátó intézményekkel, kiemelten a

településen működő bentlakásos Idősotthonokkal, mezőtúri ápolást-gondozást nyújtó intézménnyel
– Intézményi szinten klubjaink egymás közötti látogatása, „teadélelőttök” keretében,
– Családi napok, nyílt napok, szervezése a klubtagok és hozzátartozók közös rendezvénye,
– Farsangolások, klubonkénti rendezvény
– Összevont „Anyák Napja” és „Idősek Napja”
– Bográcsolások, szalonnasütés
– Reggeli torna
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– Névnapok, születésnapok megünneplése
– Egyházakkal együttműködés, a vallásgyakorlás biztosítása, „Mise az idősekért” program
– Ortopédiai előadás, szűrés mindhárom Idősek Klubjában.
– Fodrász, pedikűrös biztosítása, egészségmegőrző, megelőző előadások szervezése.
Örményes:
- Kéthavonta egészségügyi előadások szervezése,
- Havonta „Nagyi olvasó klub” összejövetel,
- Faluszintű Idősek Napja rendezése,
- Névnapok, születésnapok megtartása.
Kuncsorba:
- Húsvéti szokások megtartása,
- Névnapok, születésnapok megünneplése
- „Idősek Napjának” megrendezése
- Adventi programsorozat az óvodásokkal
- Karácsonyi ünnepség
- Ortopédiai szűrés szervezése faluszinten.
Házi segítségnyújtás: mind három telephelyen

Alapvető gondozási ápolási feladatok végzése.
Az alaptevékenységen és szolgáltatáson túl szoros kapcsolat kiépítése és tartása a családtagokkal, helyi és
környező szociális otthonokkal, idősotthonokkal, ápolási és utógondozói részlegekkel, a területileg illetékes
kórházak szociális nővéreivel, más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése.
- Gondozás folyamatos kiterjesztése fogyatékkal élők, pszichiátria és szenvedélybetegek részére.
- Ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése családorvosokkal, ápolónőkkel szoros együttműködés.
A csak étkeztetésben részesülők havonta egyszeri látogatása szükséglet szerinti más ellátási formákhoz juttatása,
tanácsadás.
A hatékonyabb idősellátás érdekében tiszteletdíjas gondozónők, és az Út a munkához programban résztvevők
bevonása és koordinálása, hogy az idős ember minél tovább lakókörnyezetében maradhasson.
Otthonápolási szolgálat keretében történő ellátáshoz való hozzájuttatás szükség esetén.
Ápolási díjban részesülők évente egyszeri illetve jelzés esetén látogatása.
A helyi KARITÁSZ Szervezettel együttműködés, egymás munkájának segítése.(Fegyvernek)
Az Önkormányzati karácsonyi csomagok idősekhez juttatása.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés:
Általános segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával szociálisan
rászorult egyének, családok, közösségi csoportok részére.

- Aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülők részére életviteli tanácsadása beilleszkedési
programban rögzítettek alapján.

- Internetes álláskeresés, tanácsadás
- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet érintő jelzőrendszer működtetése, (egészségügy, civilszervezetek,

egyházak, lakosság)
- Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
- Családi krízishelyzetek, konfliktusok, működési zavarok megoldásának elősegítése családgondozás.

pszichológushoz és jogi segítségnyújtó szervezetekhez továbbítás.
- Alapítványokkal, Egyházzal, karitatív szervezettel, s egyéb civil szervezetekkel kapcsolattartás
- Polgármesteri Hivatalok szoc. előadóival szoros együttműködés
- Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére segítségnyújtás
- Gyűjtőakciók szervezése, természetbeni segítségnyújtás
- Hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek felkutatása, nyilvántartása a Nyíregyházi PERIFÉRIA

Egyesülettel a téli hónapokban éjjel-nappali krízisvonallal kapcsolattartás.
- Pszichológus foglalkoztatása.
- Pártfogói szolgálat részére helyiség biztosítás.
- A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülettel kapcsolattartás.
- Segélyakciók lebonyolítása Örményesen
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Gyermekjóléti Szolgálat

- Az 1997. évi XXXI. tv. feladatainak a megvalósítása, a gyermek családban történő nevelésének elősegítése
érdekében.

- Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagokkal szoros együttműködés,
havonta szakmaközi esetmegbeszélés tartása, esetkonferenciák, esetmegbeszélések szervezése,
lebonyolítása.

- A településen élő veszélyeztetett kiskorúak folyamatos figyelemmel kísérése.
- Alapellátás keretén belüli családgondozás, családlátogatás gondozási terv alapján.
- Védelembevett kiskorúak esetén egyéni gondozási-, nevelési terv elkészítése, családgondozás.
- Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatalok gyámügyi előadójával, Gyámhivatallal, szakellátás

szakembereivel.
- Gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása március 31-ig.
- Szakmai beszámoló elkészítése településenként.
- Preventív célzatú szabadidős foglalkozás.
- Szabadidős programok, kézműves foglalkozások szervezése a nyári hónapokban.
- Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

Az intézmény valamennyi szakfeladatánál:

- Pontrendszer gyűjtő szakmai továbbképzéseken részvétel biztosítása.
- Szakmai Fórumokon, regionális találkozásokon aktív részvétel.
- Kapcsolattartás az ESÉLY szoc. közalapítvánnyal, a Módszertani intézményekkel.
- A dolgozók szakirányú szakképesítések elősegítése, tanulmányok támogatása.
- A szociális szakképzésekben gyakorlati terepintézményként működés közép és felsőfokú szakképzések.
- Aktív részvétel az Észak-Alföldi Regionális Alapellátási Műhely munkájában.

7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek:
A tervezés mind három telephelyen Fegyvernek, Örményes , Kuncsorba a tervkoncepció szerint történt.

A működési bevételeket várható szinten tervezte meg az intézmény.

Az étkezési bevételek alakulása:
A fegyverneki telephelyen az étkezési bevétel csökkent, mivel a dolgozók körében megszűnt az étkezési
hozzájárulás. Az örményesi telephely estében az előző évi előirányzathoz képest csökkenés mutatkozik, mivel
az előző évi tapasztalt azt mutatja, hogy csökken az étkezők száma, illetve kevesebb ebédet kérnek az ellátottak.
A kuncsorbai telephelyen kisebb mértékű térítési díj bevétel emelkedéssel számolunk.

Az egyéb bevételeket szintén várható szinten terveztük. Ezek a bevételek a házi gondozási díj és ebéd szállítási
díj.

A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által igénybevett étkeztetés függvénye.
Kuncsorbán és Örményesen egy részét fedezi az állami támogatás, a másik részhez önkormányzati kiegészítés
szükséges. Fegyvernek esetében az egész szociálpolitikai támogatás önkormányzati kiegészítés.
Az egyéb támogatásértékű bevétel a fegyverneki telephelyen a Munkaügyi Központ támogatását tartalmazza.

Az intézményfinanszírozást a tervkoncepcióban jóváhagyottak alapján tervezte az intézmény.
Állami és kistérségi támogatást, valamint önkormányzati kiegészítést tartalmaz.

Kiadások

A személyi juttatásokat mind három telephelyen a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti
bértábla alapján terveztük.
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A járulékok tervezése a járulékköteles személyi juttatások figyelembevételével, jogszabályi előírások szerint
történt.

A dologi kiadásokat a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint tervezte az intézmény.
Ez igaz az energia és az egyéb dologi kiadásokra is, az élelmezési kiadásokat várható szinten terveztük.

Pénzmaradvány:
Az intézmény pénzmaradványa várhatóan 4.859 e Ft. lesz.

Fegyvernek 999 e Ft
Ebből kötött pénzmaradvány: 381 e Ft

szabad pénzmaradvány: 618 e Ft
Örményes ..1.122 e Ft
Ebből kötött pénzmaradvány: 60 e Ft

szabad pénzmaradvány: 1.062 e Ft
Kuncsorba 2.738 e Ft
Ebből kötött pénzmaradvány: 0 e Ft

szabad pénzmaradvány: 2.738 e Ft

8.) Összefoglalva: Az intézmény tevékenysége a SZMSZ-el összefüggésben.

Az intézmény tevékenysége az SZMSZ-szel és a szakmai programokkal azonos.
Ezzel a költségvetési javaslattal az intézmény fokozott takarékossággal biztosítani tudja ebben az évben a
működtetést.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a költségvetési javaslatunk megvitatására és elfogadására.

9.) Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről
- Fegyvernek

térítési díjak
Kintlevőségek Ebből Hátralék

256.101,- Ft 256.101,- Ft
- Örményes

térítési díjak
Kintlevőségek Ebből Hátralék

36.839,- Ft 36.839,- Ft
- Kuncsorba

81.033,- Ft 81.033,- Ft
A fenti hátralékok egy részét január hónapban az ellátottak befizetik.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma
2009/2010. tanévben 316 fő,
ebből: Fegyvernek 270 fő,

Örményes 35 fő,
Kuncsorba 11 fő.

2010/2011. tanévben (becsült) 317 fő,
ebből: Fegyvernek 270 fő,

Örményes 35 fő,
Kuncsorba 12 fő.

Sajátos nevelési igényű.ell.
2009/2010. tanévben 5 fő,
ebből: Fegyvernek 2 fő,

Örményes 1 fő,
Kuncsorba 2 fő.



8

2010/2011. tanévben (becsült) 5 fő,
ebből: Fegyvernek 2 fő,

Örményes 1 fő,
Kuncsorba 2 fő

Bejáró gyermek (Tiszabőről): átlag 8 fő.
Étkező átlag gyermeklétszám 174 fő.
Ebből: Fegyvernek 225 fő,

Örményes 26 fő,
Kuncsorba 9 fő.

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám előző évhez képest nem változott.
A társult települések esetében:
Örményes: gyermeklétszám 6 fővel csökkent.
Kuncsorba: gyermeklétszám 6 fővel csökkent .

b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten : 12 fő, ebből étkező gyermekek száma 10 fő
átlagosan .

2./ Ellátott főbb csoportok száma:
Telephely Csoportszám

délelőtt délután
Fegyvernek:
Ujtelep 4 3
Központi 3 2
Annaházi 3 2
Szapárfalu-i 2 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,5 fő
Bölcsőde 1 1
Örményes :
Napsugár óvoda 2 2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 17, 5 fő
Kuncsorba:
Kuncsorbai óvoda 1 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 11 fő

3./ Feladatellátást végző dolgozók
A közalkalmazotti létszám 2009. évhez képest változott, Örményesen 3 fő óvónő és 2 fő dajka, Kuncsorbán
pedig 2 fő óvónő óraszáma csökkent. Igy a 2010. évi tervezett létszám 50,45 ről 48,575-re változott. A
törvényekben (KV.és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám 25,125 fő
óvodapedagógust és 16,50 dajka,ill.technikai személyzetet, valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő
személyzetet igényel. A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többszörösen módosított
6/2003.(I.30.) sz. rendelete szerint 1 fő fejlesztő pedagógust, és 4 óra/hét integrált nevelési feladatokra 0,2 fő
gyógypedagógust engedélyezett, melyből 2010. február 1-től a fejlesztő pedagógus álláshely megszűnik. A
gazdasági feladatok ellátására 3,75 fő létszám van.

A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

A B C D E F Össz.
Fegyvernek:
Vezetők -óvodaigazgató 1 1

-telephelyvezető 1 4 5
-gazd.vezető 1 1

Szakdolg. -óvónő 16 16
-bölcsődei gondozónő 1 1
-gyógyped. 1 0,2

Ügyvitelt.
ell.és techn. -óvodatitkár 1 1

-gazd.ügyintéző 1 0,75
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-dajka (37 órás) 11 2 12
-dajka (20 órás) 3 1,5
-bölcsődei kisegítő 1 1
-karbantartó 1 1

Összesen: 16 3 3 23 41,45

Örményes:
Vezetők -telephelyvezető (35 órás) 1 0,875
Szakdolg. -óvónő (35 órás) 2 1,75
Ügyvitelt.
ell.és techn. -dajka (30 órás) 2 1,5

Összesen: 2 3 4,125

Kuncsorba:
Vezetők -telephelyvezető (30 órás) 1 0,75
Szakdolg. -óvónő (30 órás) 1 0,75
Ügyvitelt.
ell.és techn. -dajka (30 órás) 2 1,5
Összesen: 2 2 3,00
Mindösszesen: 20 3 3 29 48,575

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 14 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1.
A társult községek az épületeket csak használatra adták át.
Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest
alapterületben, valamint rendeltetésmódban nincs változás.
A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.Az
Újtelepi óvodaépület tetőszerkezete, nyílászárói felújításra szorulnak, mely hosszú távon már nem tűr halasztást.
Az Örményesi óvodaépülete szintén felújításra szorul (külső-belső), melynek kivitelezése folyamatban van.
Az épületek területe tagóvodánként:
Fegyvernek
- Újtelep : 971 m2
- Bölcsőde : 73,32 m2
- Központi : 290 m2
- Annaházi : 342 m2
- Szapárfalu-i : 277 m2

1.953,32 m2
Örményes:
- Napsugár óvoda 280 m2

Kuncsorba:
- Kuncsorbai óvoda 163 m2.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb,
időpontok megjelölése

Az intézmény Szakmai Működési Terv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le az
adott óvodára vonatkozó munkatervet.

5.1. INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

 Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet : 2010. augusztus 30.
 Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet : 2010. június 18.
 Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet : 2010. február 1.
 IPR Tréning : 2010. március 16.
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A tréning előadója külső szakértő – melynek bér és járuléka pályázati pénzből biztosított.
Minden értekezletet más telephelyen tartunk.

 Páros hónapokban telephelyenként a vezetők munkaértekezletet tartanak
 Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

 Az óvodaegységek a Nevelési Programban elfogadott hagyományaikat ápolják. Minden egységben
készülnek a Szüreti mulatságra, várják a Mikulást, Adventi készülődéssel a karácsony az óvodák
legszebb ünnepe. Maskarába öltözve farsangolnak, húsvétkor a fiúk locsolkodnak, a kislányok tojást
festenek. Anyák napján köszöntik az édesanyákat, a gyermeknapon főzőcskéznek – kirándulnak, és az
Évzárón megmutatják. hogy mennyit ügyesedtek egy év alatt.

 Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői
ötletgazdagság, kreativitás számottevő a költségek csökkentése során.

 A Bölcsődések is várták a mikulást, díszítettek karácsonyfát és köszöntik majd az édesanyákat.

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BEVÉTELES RENDEZVÉNY

 Szapárfalui óvoda Majális május második fele
 Újtelepi óvoda Majális május
 Központi óvoda Közös családi nap május
 Annaházi óvoda Farsang február 14.
 Napsugár óvoda Őrményes Farsang február 20.
 Kuncsorbai óvoda Farsang február 20.

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK
 A nevelési év rendje : 2009. szeptember 1– 2010. augusztus 31-ig
 Nyári szünet tervezett időpontja:

Fegyvernek június 21 – augusztus 20.
Bölcsőde július 19 – 31.
Őrményes július 26 – augusztus 20.
Kuncsorba július 26 – augusztus 20.

A szünet ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.
 Az őszi, téli és tavaszi szüneteket a helyi rendeletek alapján szervezzük.

6. Az intézmény munkatervből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra,
az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális
rendezvények, kirándulás

 Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.
 Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra.
 Örményesen heti 35 óra, melyből a kötelező 28 óra.
 Kuncsorbán heti 30 óra, melyből kötelező 24 óra.
 A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően

eltöltendő.
 Fegyvernek, Őrményes és Kuncsorba óvodáiban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

 A logopédia, dyslexia megelőző foglalkozás
 A többi gyermekkel együtt nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos

gyermekek ellátása.
A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítani tudjuk.
Örményesen és Fegyverneken az Orczy Iskolán belül működő Pedagógiai Szakszolgálat, Kuncsorbán a
Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó által.

A fejlesztő pedagógus álláshely megszűnésével a felzárkóztató foglalkoztatásokat részben a
csoportvezető óvónők látják el, másrészt az Orczy Iskolán belül működő Pedagógiai Szakszolgálat
szakemberei végzik gyermekeknként évi 6 órában,



11

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

 Zenei előkészítő foglalkozás :
Óvodaegységenként heti 1 óra a Fegyvernek-i óvodákban
Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában
Őrményesen a Túrkevei Zeneiskola zenepedagógusa végzi a zenei előkészítést

 Délutáni sportfoglalkozás
Óvodaegységenként heti 1 óra Fegyverneken

Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában

 Vízhezszokatás-úszáselőkészítés
Előreláthatóalag 30-40 gyermek részvételével..
Fegyverneken költségeit a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint
rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk.
Őrményesen szülők fizetik a költségét, támogatókat, szponzorokat keresünk

 Gyermektánc – néptánc
A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el heti 1 órában – kötelező órájában a
saját csoportjában.

 Nyári tábor
1 hetes, a Szapárfalui óvodaegységben. Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz
folyamodunk támogatásért.

 Hitoktatás mind a három település óvodáiban történik

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral
készülnek.

 Gyermekcsoport kirándulásai
- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a

Körösön, állatkert)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás)
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom , stb.)
- Családi kirándulások (Debrecen, Eger, Budapest, stb.)

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák.

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.
Intézményünk az Önkormányzatok 2010. évre szóló koncepciója alapján tervezte az összes

bevételeit és kiadásait.

BEVÉTELEK.

Az intézmény – mind három település együtt - bevételének előző évhez viszonyított változása 6,8
%-os csökkenés.

Fegyvernek:
 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele , valamint az

étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjak csökkenését. Az
egyéb bevételek összege előző évhez képest az ÁFA mérték növekedésével változott .

 A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a
gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési
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díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző évhez képest:
csökkenés - elsősorban a rezsi változás miatt. (75 %-ról 60 %-ra)

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő minden normatív támogatás csökken .
Szintén csökken a kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám csökkenése
miatt (bejáró gyerm.) Előző évhez képest a bölcsődei ellátás normatívája is csökken.
Az étkezéshez biztosított normatíva maradt csak változatlan. (65.000 Ft/fő)

A fentiekből eredően az Önkormányzati kiegészítés nő, annak ellenére, hogy a kiadási szint
is csökken. Ennek oka, hogy míg a kiadási szint élelmezés nélkül 5,1 %-al csökken, addig a
támogatás (normatív és kistérségi) 13,43 %-al csökken. Fegyvernek önkormányzata által
Kuncsorbának biztosított kiegészítés szintén nő az előző évhez képest, melynek oka a
fentieken túl az óvodás létszámcsökkenés is.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított
úszásoktatás fedezeteként 100 e Ft.

A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás csökken önkormányzati kiegészítést kell adni a
feladatellátás biztosítása érdekében.

 Előző évi pénzmaradvány várhatóan óvodák: 2.065 e Ft, Bölcsőde: 32 e Ft, melyek feladattal
terheltek. (kiadásoknál leírtak szerint).

Örményes:
 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele, valamint az étkezési támogatások

változása maga után vonja az étkezési térítési díjak növekedését.
 A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő

rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés
támogatását.

Változás előző évhez képest: csökkenés - elsősorban a rezsi változás miatt. (80 %-ról 65
%-ra), valamint a gyermeklétszám is csökkent.

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő minden normatív támogatás csökken .
Szintén csökken a kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám csökkenése
miatt . Az étkezéshez biztosított normatíva maradt csak változatlan. (65.000 ft/fő)
A fentiekből eredően az Önkormányzati kiegészítés nő, annak ellenére, hogy a kiadási szint is csökken.
Ennek oka, hogy míg a kiadási szint élelmezés nélkül 14,2 %-al csökken, addig a támogatás (normatív
és kistérségi) 29,5 %-al csökken.

 Előző évi pénzmaradvány várhatóan 2.246 e Ft melynek egy része feladattal terhelt. (kiadásoknál
leírtak szerint).

Kuncsorba:

 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele, valamint az étkezési támogatások
változása maga után vonja az étkezési térítési díjak csökkenését, valamint a gyermeklétszám
csökkenése is közrejátszik.

Egyéb intézményi bevételek címen került megtervezésre az iskolával közösen használt,
illetve fogyasztott energia költség 50%-a.

 A támogatás értékű bevétel - szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő
rezsit és annak ÁFA-ját, a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés
támogatását.
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Változás előző évhez képest: csökkenés - elsősorban a rezsi változás miatt. (80 %-ról 65
%-ra), valamint a gyermeklétszám is csökkent.

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő minden normatív támogatás csökken .
Szintén csökken a kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám csökkenése
miatt . Az étkezéshez biztosított normatíva maradt csak változatlan. (65.000 Ft/fő)

Az önkormányzati kiegészítés megállapodás alapján 1.800 e Ft.

Fegyvernek önkormányzata által Kuncsorbának biztosított kiegészítés nő (3.466 e Ft) az
előző évhez képest, melynek oka a fentieken túl az óvodás létszámcsökkenés is.

Ennek oka, hogy míg a kiadási szint élelmezés nélkül 2,4 %-al csökken, addig a támogatás (normatív és
kistérségi) 40,0 %-al csökken.

 Előző évi pénzmaradvány várhatóan 126 e Ft mely feladattal terhelt. (kiadásoknál leírtak
szerint).

KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva 6,8 % csökkenést mutat tervkoncepció
szintjéig. A csökkenés jogszabály és a testületek döntéseinek – benne a társulás is –végre
hajtásából adódik.

Fegyvernek:

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket, a bölcsődei
alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok figyelembevétele
mellett történt. Előző évhez képest csökkenést mutat a bér, melynek oka 1 fő
fejlesztőpedagógus létszám csökkenése.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 29,38 %-os csökkenést mutatnak . A
csökkenés oka: elsősorban a dolgozók étkezési hozzájárulásának csökkenése, a
pedagógusok továbbképzésére államilag biztosított összeg elvonása, valamint a pedagógus
szakkönyv támogatás csökkenése. Ugyanakkor a jubileumi jutalmakra tervezett összeg
1.300 e Ft, míg 2009-ben 172 e Ft volt.

 A bér és bérjellegü kiadások változásán túl, a járulék kiadás tervezését befolyásolta a
jogszabály változásból eredő járulék csökkenés.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 A dologi kiadási szintet nagymértékben növeli a rehabilitációs hozzájárulás, melynek mértéke 2010

évben 964.500 Ft/fő – Fegyvernekre számítva bölcsődével együtt 2.000 e Ft.
 Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként került megtervezve ( Int.

Finanszírozásnál már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra, 100
e Ft .

 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek
megtervezésre.(bázis alapú tervezés)

 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének csökkenése már a saját bevételeknél, illetve
szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, csökken

 Az előző évi pénzmaradvány:
óvodák:2.065 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 2.065 e Ft- 718 e Ft. szülői munkaközösségek
befizetései jótékonysági rendezvények bevételeiből négy tagóvoda összesen, 403 e Ft. MIP csoport bére
és járuléka, 110 e Ft óvónők továbbképzésére, egyéb személyi jutt., 535 e Ft Óvodai fejlesztő program
(IPR) 2010. évre áthúzódó része, 299 e Ft az energia előirányzat maradvány, melyről az Önkormányzat
dönt a határozatának megfelelően.

bölcsőde: 32 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 32 e Ft. eszközbeszerzési maradvány.

Örményes: A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3. pontban
leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest változást mutat a bér, melynek oka 3 fő
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óvónő és 2 fő dajka heti 5-5 óraszám csökkenéséből adódik. Az intézmény finanszírozásnál már említésre
kerültek azon tények, ami ezt szükségessé tette.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 46,21 %-os csökkenést mutatnak . A
csökkenés oka: elsősorban a dolgozók étkezési hozzájárulásának csökkenése, a
pedagógusok továbbképzésére államilag biztosított összeg elvonása, valamint a pedagógus
szakkönyv támogatás csökkenése.

 A bér és bér jellegű kiadások változásán túl, a járulék kiadás tervezését befolyásolta a
jogszabály változásból eredő járulék csökkenés.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek

megtervezésre.(bázis alapú tervezés)
 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve

szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, növekszik
 Az előző évi pénzmaradvány: 2.246 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 477 e Ft – 118 e Ft szülői

befizetések maradványa, 55 e Ft MIP csoportban résztvevő óvónő bére és járuléka, 304 e Ft az energia
előirányzat maradvány, melyről az Önkormányzat dönt a határozatának megfelelően.

Kuncsorba

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3.
pontban leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest változást
mutat a bér, melynek oka 2 fő óvónő heti 5-5 óraszám csökkenéséből adódik. Az
intézmény finanszírozásnál már említésre kerültek azon tények, ami ezt szükségessé tette.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 136,27 %-os növekedést mutatnak . A
növekedés oka: 2 fő dolgozó jubileumi jutalma. A dolgozók étkezési hozzájárulásának
csökkenése, a pedagógusok továbbképzésére államilag biztosított összeg elvonása,
valamint a pedagógus szakkönyv támogatás csökkenése ezt nem kompenzálja.

 A bér és bérjellegű kiadások változásán túl, a járulék kiadás tervezését befolyásolta a
jogszabály változásból eredő járulék csökkenés.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.
 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek

megtervezésre.(bázis alapú tervezés)
 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének csökkenése már a saját bevételeknél, illetve

szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, csökken.
 Az előző évi pénzmaradvány: 126 e Ft. ebből kötelezettséggel terhelt 126 e Ft - 55 e Ft MIP csoportban

résztvevő óvónő bére és járuléka, 47 e Ft. szakmai feladatok maradványa. 24 e Ft Óvodai fejlesztő
program (IPR) 2010. évre áthúzódó része.

A 2010. évi költségvetés nem tartalmaz beruházást, felújítást.

8./ Összegzés
Az intézmény 2010. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A
költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési dij beszedésével-számlázásával foglalkozik.
2009. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 5.360 Ft a hátralék állomány.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
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Intézményünk a 2010. évi költségvetést a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének a 215/2009.
(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 234/2009. (XII.17.), valamint a 2/2010. (I.28.) sz. határozattal
módosított és az Örményes Község 73/2009. (XI.25) sz. határozattal elfogadott és 86/2009.(XII.16.) sz.
határozattal módosított önkormányzati határozat („A 2010. évi költségvetési tervkoncepcióról”) és a
2009. évi CXXX. tv. (A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről) alapján készítette el.

1. Az intézmény által ellátottak száma
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fő

3
fő

89 fő 11 fő 791
fő

9-10.
évf.

9.o. 26 fő 26
fő

10.o. 32 fő 32
fő

szakkép
ző
évfolya
mok

11.o.(Pincér) 15 fő 15
fő

11.o.(Szerk.l
akatos)

16 fő 16
fő

12.o.(Pincér) 13 fő 13
fő

12.o.(Zöldsé
gtermelő)

14 fő 14
fő

Szakiskola összesen 116
fő

116
fő

Feladat-ellátási hely
összesen

116
fő

336 fő 352
fő

3
fő

89 fő 11 fő 907
fő

Iskolaegység 2009. októberi statisztika 2010. évre becsült adat (okt.01.)
általános iskola 788+3* fő 781 fő
szakiskola 57+1* fő 58 fő
szakképző 58 fő 73 fő
összesen 903+4* fő 912 fő



16

*: három általános iskolai és egy szakiskolai tanulót szülői kérésre nyilvánítottunk magántanulóvá, ők
szerepelnek a statisztikában, de normatíva nem igényelhető utánuk.

2. Az ellátott főbb csoportok száma:
2010. jan. 1. 2010. szept. 1.

 Ált. iskolai tanulócsoport 39 39

 eltérő tagozatos tanulócsoport 1 -

 szakiskolai tanulócsoport 2 2

 szakképző csoport 4 5

 napközis csoport 10 10

 fejlesztő csoport 1 (2 fél csoport) -

 magántanulók csoportja 3 3

A tanulók létszáma intézményi szinten évről évre 15-20 fővel csökken. Ennek megfelelően a 2010. évben
további tanulócsoport megszüntetését tervezzük (eltérő tagozat, fejlesztő csoportok).

3. A feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs
csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.

Beosztás A B C D E F G H I M
T
K

Összesen

A B C D E F G H I sz.
fo
gl

jan
1.

de
c.

31
Vezetők
igazgató 1 1 1
ig.-helyettes 1 1 1
gazd. vezető 1 1 1
gazd. vezető
h.

1 1 1

tagint.
vezető

2 2 4 4

EPSZ
vezető

1 1 1

gyak. okt.
vez

1 1 1

kiem MÖK
vez.

1 1 2 2

Szakdolgoz
ók
tanító 1

6
1 17 17

tanár 2 3 2
3
,
7
5

2 4 34,
75

34,
75

szakoktató 1 2 3 3
napk. nevelő 1

,
5

7 1 9,5 9,5
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gyógypedag
ógus

3 3 3

pszichológu
sus

1 1 1

logopédus 1 1 1
Ügyviteli
iskolatitkár 1 1 1
iskolatitkár-
pénztáros

1
,
7
5

1 2,7
5

2,7
5

pénztáros 1 1 1
Technikai
dolg.
karbantartó 1 1 2 2
„Thermoház
-gondnok”

1 1 1

takarító 8,
5

1 0
,
5

10 9,5

konyhalány 1,
7
5

2
,
2
5

4 4

Egyéb
gyerm és ifj.
véd. fel.

0
,
5

0
,
2
5

0,7
5

0,7
5

EPSZ
adminisztrát
or

1 1 1

Összesen 1
1,
2
5

5
,
2
5

3
,
5

8
,
7
5

2 6
3

6 5 2 10
4,7

5

10
4,2

5

A 2010. január 1-én engedélyezett létszámkeret 104,75 fő tervezett évközi változásai:

- 0,5 fő takarító (Kuncsorba) – létszámleépítés miatt

melynek hatására a 2010. évi engedélyezett induló létszámkeretünk 104,75, ami év végére 104,25 fő-re csökken.

A létszám tagintézményenkénti megoszlását a költségvetés 1. sz. melléklete szemlélteti.

4. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a

funkció ellátására?

Iskolánk a székhelyen kívül 10 telephellyel rendelkezik az alábbi szerkezet szerint:

Székhely (egyben a Szakiskolai és az EPSZ székhelye is):
 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 165.
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Telephelyei:

Fegyvernek

 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, 5231 Fegyvernek Dózsa Gy. út 2.

o Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b

o Tornaszoba, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 152.

o Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

 Szakiskolai Intézményegység

o Szakképző I. (varroda), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

o Szakképző II. (tankonyha) 5231 Fegyvernek, Felszab. út 149.

o Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

 Egységes Pedsagógiai Szakszolgálat Intézményegység

 Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.

o Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes

 Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény, 5222 Örményes, Iskola út 24.

Kuncsorba

 Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/A..

o 5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 47.

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Int.egys-hez tartozó épületek főbb jellemzői:

Megnevezés Cím Tantermek
száma

Beépíte
tt

Építés éve

Székhely

Dózsa Gy. út 2.

8 terem
tanári, irodák

870 m2 1928 (1976-ban egy
melléépített résszel

Tornaterem 530 m2 1981

Szakképző I. Felszabadulás u. 165 2 terem,
szaktanterem,

245 m2 1896 (2007-ben belső
felújítás, vizesblokk

Tornaszoba Felszabadulás út 152 Tornaszoba 97 m2 1934

Szakképző
II.

Felszabadulás út 149 1 terem,
tankonyha,

210 m2 1928 (2006-ban
bővítés szociális

Sárga Iskola Felszabadulás út 133 8 terem 568 m2 1917 (1988-ban
bővítés 2 terem +

Szakképző
III:

Felszabadulás út
161/a

2 terem,
műhely

Iskolai
könyvtár

Felszabadulás út
165/b

könyvtár 2004-ben teljes
felújítás

A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményhez tartozó épületek főbb jellemzői:

Cím Megnevezés Tantermek
száma

Építé
s éve

Felújítás éve

Felszabadulás
út 31.

Főépület 10 terem
tanári, irodák,
csoportszobák

1959 2005 (homlokzati felújítás

Felvonulási épület 2 terem 1959 2001 (vizesblokk kialakítása)
Volt szolgálati
lakások

2 tanterem,
könyvtár, orvosi

1996-ban átadva az iskolának
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szoba
Étkező 1984 1994 (felújítás)

2003 (szaktantermek
kialakítása)

Felszabadulás
út 29.

Tornaterem Tornaterem,
tanterem,
szaktanterem

1992 2002 (felújítás)
2006 (lapostető felújítása)

Tornaszoba Tornaszoba,
szaktanterem,
műhely

1919

A fegyverneki tagintézmények épületei, ugyan képesek fogadni az ide járó tanulókat, ám az évek
múlásával egyre inkább elmaradnak a XXI. században elvárt iskolai követelményektől. Bővítési, felújítási
igényeinkre benyújtott pályázataink rendre elutasításra kerülnek.

A Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény épületét a 90-es évek végén felújították, tetőterét
beépítették. A tantermek és szaktantermek száma biztosítja a jelenlegi tanulólétszám elhelyezését. A 2009.
évben megvalósult beruházás esztétikai érték növelése mellett számszrűsíthető (20%) energiatakarékossági
hatására számítunk.

A kuncsorbai 1-4. évfolyamos tagintézményben a 2009/2010-es tanévtől a tanulók elhelyezését az
óvoda épületében biztosítjuk. A napközis csoport beindítása mellett ez a megoldás komfortosabbá teszi mind a
tanulók, mind a pedagógusok mindennapi pedagógiai munkáját.

Az oktatáshoz szükséges alapvető eszközök minden tagintézményben rendelkezésre állnak. Az IKT
(Információs Kommunikációs Technológia) eszközök fejlettségi szintje az egyes tagintézményekben továbbra is
jelentősen eltér. A TIOP 1.1.1 pályázaton való részvétel sikeres volt, ám az eszközök mind a mai napig nem
érkeztek meg az intézménybe. A képesség-kibontakoztató és integrációs neveléssel kapcsolatban megnyert
pályázat az élőző évhez hasonlóan lehetőséget biztosít az intézménynek az oktatási eszközök fejlesztésére,
részbeni cseréjére.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró, évnyitó, egyéb, időpont

megjelöléssel.

Rendezvények felsorolása:

Szakisk
ola

Orczy
Anna

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Móra
Ferenc

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Szalai
Sándor

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Kuncsorb
ai

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Félévi osztályozó értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

 Szakiskola 2010.01.13.

2010.01.15.

2010.01.18.

2010.01.14.

2010.01.14.

2010.01.15. 2010.01.16.

Félévi értekezlet:

 intézményi

2010.02.03. 2010.01.27. 2010.01.27. 2010.01.27. 2010.01.26.

2010.03.02.

Szalagavató ünnepség 2010.02.06.

Tanév végi osztályozó
értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

2010.06.11.

2010.06.14.

2010.06.10.

2010.06.10.

2010.06.12. 2010.06.12.
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 Szakiskola

Ballagás 2010.04.30. 2010.06.12. 2010.06.12. 2010.06.19.

Tanévzáró ünnepély 2010.06.19. 2010.06.19. 2010.06.19. 2010.06.19. 2010.06.15.

Tanévzáró értekezlet

 intézményi

2010.06.21. 2010.06.23. 2010.06.23. 2010.06.22. 2010.06.21.
2010.06.29

Alakuló értekezlet 2010.08.25.

Tanévnyitó értekezlet 2010.09.01.

Tanévnyitó ünnepély 2010.08.31. 2010.08.31. 2010.08.31. 2010.08.31. 2010.09.01.

Az aradi vértanuk emléknapja 2010.10.06.

Nemzeti Ünnep 2010.10.23.

6. Intézmény munkatervéből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton
túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.

Az intézmény a 2010. költségvetési évben az alábbi órakeret szerint végzi feladatát:

2010.01.01. 2010.09.01.

Általános Iskola Intézményegység

Orczy Anna
Általános Iskola
Tagintézmény

642,8
óra/hét

634,4
óra/hét

Móra Ferenc
Általános Iskola
Tagintézmény

634,4
óra/hét

586,4
óra/hét

Szalai Sándor
Általános Iskola
Tagintézmény

216,9
óra/hét

204,5
óra/hét

Általános Iskola
Kuncsorba
Tagintézmény

47,7
óra/hét

51,1
óra/hét

Általános
Iskola összesen

1541,8
óra/hét

1476,4
óra/hét

Szakiskola Intézményegység
9-10. évf. 89,1

óra/hét
89,1
óra/hét

szakképző 161,5
óra/hét

192,5
óra/hét

Szakiskola
összesen

250,6
óra/hét

281,6
óra/hét

Mindösszesen
intézmény

1792,4
óra/hét

1758
óra/hét

A nem kötelező tanórai foglalkozásokra felhasznált órakeret:
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Szakkör,

tehetséggondo

zás

Korrepetál

ás, diff.

foglalkozás,

fejlesztés

Csoportbont

ás

Egyéb

(adminisztrat

ív)

Fakultác

ió

Orczy Anna
Általános
Iskola
Tagintézmén
y
(felhasználha
tó 152 óra)

34 óra/hét
(22 %)

21 óra/hét
(16 %)

48 óra/hét
(31 %)

19 óra/hét
(12 %)

30
óra/hét
(19 %)

Móra Ferenc
Általános
Iskola
Tagintézmén
y
(felhasználha
tó 155,5
óra)

31,5 óra/hét
(20 %)

37 óra/hét
(24 %)

37 óra/hét
(24 %)

20 óra/hét
(13 %)

30
óra/hét
(19 %)

Szalai
Sándor
Általános
Iskola
Tagintézmén
y
(felhasználha
tó 47,5 óra)

3 óra/hét
(6 %)

11,5 óra/hét
(24 %)

27 óra/hét
(57 %)

6 óra/hét
(13 %)

-

Általános
Iskola
Kuncsorba
Tagintézmén
y
(felhasználha
tó 5 óra)

1 óra/hét
(20 %)

2 óra/hét
(40 %)

- 2 óra/hét
(40 %)

-

Szakiskola
(felhasználha
tó 48 óra)

5 óra/hét
(10 %)

13 óra/hét
(28 %)

24 óra/hét
(50 %)

6 óra/hét
(12 %)

-

Mindösszese

n intézmény

74,5 óra/hét 84,5 óra/hét 136 óra/hét 53 óra/hét 60

óra/hét

A nem tanórai foglalkozásokra szánt órakeret a tehetséggondozás területén az utóbbi években jelentősen
csökkent. Amennyiben a tendencia folytatódik, a további csökkenés jelentős kihatással lesz az iskolai munka
szakmai színvonalára. Ezért a Pedagógiai Program áttekintése kiemelkedően fontos feladattá vált.

Alapfeladatokon túl vállalt kiemelkedő rendezvényeink felsorolása:

Rendezvények Szakiskol
a

Orczy
Anna

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Móra
Ferenc

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Szalai
Sándor

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Kuncsorb
ai

Általános
Iskola

Tagintéz
mény
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Alapítványi Bál 2010.01.3
0.

2010.01.3
0.

- 2010.
november

Farsangi ünnepség - 2010.02.2
6.

2010.27.

2010.02.0
5.

2010.02.1
3.

2010.02.1
3.

2010.02.1
2.

Tavasz 2010 2010.03.1
4.

2010.03.1
4.

- - -

Húsvéti hagyományok 2010.március

Anyák Napja 2010. május

Ifjúsági Gulyásfesztivál 2010.05.15. - -

Hulladékgyűjtés 2010. május

Madarak és fák napja 2010.máj
us

Szakmai vizsgák 2010.
május-
június

Gyermeknap 2010.
június

2010.
június

Orczy Napok 2010.
június

Móra Napok 2010.
június

Mesterségek vására 2010.
szeptember

Szolnoki Gulyásfesztivál 2010.
szeptember

Tanulmányi kirándulás

(Hoventa, Hortus
Hungarikus)

2010.
október

Továbbtanulási fórum 2010. november

Mikulás Ünnepség 2010. december

Móra Gála 2010.dec
ember

Karácsonyi ünnepség 2010. december

Éves versenynaptárunk tartalmazza azokat a tanulmányi, kulturális és sport rendezvényeket, melyeken részt
szeretnénk venni.

Osztálykirándulást minden tanulócsoportunk tervez, ezen kívül színházlátogatás és képzőművészeti kiállítás
látogatása is szerepel terveinkben.

A nyári napközit a település érdeklődő tanulói számára csökkentett keretidővel az idén is tervezzük.

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

Az Orczy Anna Általános Iskola 2010. évi költségvetés tervezetét a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestületének a 215/2009. (XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 243/2009. (XII.17.), valamint a
2/2010. (I.28.) sz. határozattal módosított és az Örményes Község 73/2009. (XI.25) sz. határozattal
elfogadott és a 86/2009. (XII. 16.) sz. határozattal módosított önkormányzati határozat („A 2010. évi
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költségvetési tervkoncepcióról”) és a 2009. évi CXXX. tv. (A Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről) alapján készítette el.

A költségvetés fő összege 381.564 eFt, az előző évhez képest 18.845 e. Ft-tal alacsonyabb, melynek a
legfőbb oka, hogy a megszűnt 13. havi illetmény kompenzálására szolgáló „kiegészítő illetmény”
jelentősen megzsugorodott, valamint az állami finanszírozás mértékének csökkenését – a járulék
csökkenésen túl – további megtakarító intézkedéssel kényszerültünk kompenzálni. Tagintézményenkénti és
szakfeladatonkénti részletes megbontása a költségvetés 1-4. sz. mellékleteiben található.

Saját bevételek a nyersanyag norma és a rezsi ktg. és a támogatási rendszer változása miatti térítési díj
változás a szülői befizetésekre kis mértékben, az étkezési támogatások megszűnése az alkalmazotti
térítésekre drasztikus mértékben hatott, ezek figyelembe vételével és a rendszeresen ismétlődő bevételek
tervezhető összegével együtt: 8.160 eFt.

Az intézményfinanszírozás teljes összege 373.404 eFt, melyből normatíva (állami és kistérségi forrásból)
233.388 eFt (42.565 e Ft-tal csökkent annak ellenére, hogy az EPSZ 6.714 e Ft normatívája új elem) ez
kiegészül 74.811 eFt (28.940 e Ft-tal növekedett) önkormányzati kiegészítéssel, s új elemként jelenik meg
a szociálpolitikai támogatás – a várható étkezési adagok száma és az étkezők támogatási rendszer szerinti
megoszlása alapján - számított összeg 47.780 eFt. (3.165 e Ft-tal nőtt az előző évi bázishoz képest)

Kiadási fő összegen belül 56,1 %-os arányt képez a személyi juttatás (előző év: 57,6%). A bérek
előirányzatának tervezése a soros lépések, a kötelező óraszámok, az engedélyezett órakeret valamint a
vonatkozó jogforrások figyelembe vételével történt, az osztályfőnöki pótlék havi mértékét 10.000 Ft-ról
8.000 Ft-ra csökkentettük.

Az egyéb személyi juttatások 7.454 e Ft (előző év17.021 eFt) 9.567 e Ft-tal csökkenő összegében
meghatározó nagyságú az étkezési támogatások összege megszűnése, azonban a jubileumi jutalom összege
jelentősen összegű: 3.793 e Ft. (e. év: 518 e Ft.).

A járulékok 59.357 e Ft-os összege 11.755 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, a járulékok 5 %-os
csökkenése és a tételes EHO megszűnése következményeként.

A felhasználási kötöttségű dologi kiadások mértékét a bevételi szinthez igazítva, az ingyenes tankönyvek-,
és az iskolabusz normatív támogatását, a szakiskolai oktatási anyagok költségeit, az iskolai rendezvényekre
és a nyári napközi otthon működtetésére kapott többletfinanszírozást - az eddigi gyakorlatnak megfelelően
- koncepcióban meghatározott szinten terveztük.
A rehabilitációs hozzájárulás drasztikus megemelkedése (964.500 Ft/fő x létszám x 5%) következtében az
egyéb dologi kiadásokból kiemelve külön soron került megtervezésre 4.882 e Ft. összegben.

Az élelmezési kiadások 55.395 eFt-os előirányzata az étkezési és szociálpolitikai bevételekkel összhangban
került megtervezésre.

Az egyéb dologi kiadások-on belül a gáz és villamos energia költségeit kötötten kezeljük, számításának
alapjául - az áthúzódó tételekkel és az ÁFA változással korrigált - 2009. évi tényleges fogyasztás szolgált
Fegyvernek esetében. Örményesen hasonló számítási módon, de a 2009. évi gázfogyasztás 80%-ának
megfelelő mértékben tervezzük a 2010. évi gáz és pellet együttes kiadásának összegét. Kuncsorba esetében
is a 2009. évi alapokon történt a számítás, beleértve az Óvodával kötött költségmegosztási megállapodás
alapján tervezett összeget.
Az egyéb dologi kiadások a fegyverneki tagintézményekben az 2/2010. (I. 28.) sz. határozatban-,
Örményesen az 86./2009. (XII. 16.) sz. határozatban meghatározott sarokszám, Kuncsorbán – az előző évi
teljesítés és az idei várható változások figyelembevétele alapján történt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása az általános tankönyv támogatási normatívan felül a jutalom könyvek
vásárlásának, valamint a szakiskolások munkaruhájának és balesetbiztosításának fedezetét, valamint a
Móra F. Ált. Isk. tanulóinak bérlettámogatását tartalmazza.

Az intézmény előző évi pénzmaradványa 9.174 eFt, amiből

Orczy A. Ált. Isk. és Szakisk. Int.egység: 2.264 eFt. ebből kötött: 2.259 e Ft.

Móra F. Ált. Isk. Tagintézmény: 799 eFt. ebből kötött: 799 e Ft.

Szalai S. Ált. Isk.: 1.790 eFt. ebből kötött: 611 e Ft.
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Kuncsorba Ált. Isk.: 32 eFt. ebből kötött: 32 e Ft.

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

Az intézmény 2010. évi költségvetése az SzMSz-ben, az iskola munkatervében meghatározott feladatokat,
végrehajtásának személyi kiadásait – takarékos gazdálkodásra ösztönözve biztosítja. Az egyéb dologi
kiadások fedezetére meghatározott ill. megbecsült összeg reményeink szerint biztosítja az alapvető
működést.

Az egyéb dologi kiadásokból kiemelve - gáz és villamos energia költségei mellett az előző évhez képest
jelentősen megemelkedett rehabilitációs hozzájárulást elkülönítetten, kötötten kezeljük, az erre a célra
jelenleg rendelkezésre álló összeg várhatóan fedezi a kiadásokat.

Az egyéb kötött dologi (tankönyv tám. normatíva, szakiskolai külön kezelt kiadások és a többlet
feladatként meghatározott „iskolai rendezvények” és nyári napközi valamint az iskolabusz költségei)
kiadások átfutó tételként kezelendők. Az évközben keletkező pótlólagos forrásokat alap működési és
karbantartási célra lehet fordítani.

A költségvetés bevételét pályázati támogatásokkal, illetve a szakképzési hozzájárulással szándékozzuk
kiegészíteni. Ezek a bevételek túlnyomórészt fejlesztési források (a szakképzési hozzájárulás 15 %-a
fordítható működésre), ezért vagyonnövekedést eredményeznek (előző évben az intézmény felhalmozási
kiadása 3.285 e Ft volt).

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

l./ Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.200 fő. Jelentős változás nincs.

2./ Az ellátottak közül l8 éven aluli l.612fő, aktív korú 4.196 fő, nyugdíjas korú 1.392 fő. A csoportok tagjai
között jelentős arányeltolódás nincs.

3./ , A feladatokat 6,11.statisztikai fővel látjuk el.

A létszám
kifizetetlen
túlmunkákkal
sem elegendő
a feladatok ellátásához. E miatt a közművelődési és a helytörténeti munka is kevésbé van ellátva, mint ahogyan a
szakma szabályai szerint szükséges lenne.

4./ A rendelkezésre álló épületek:

A B C D E F Össz.

vezető igazgató 1,00 1,00

vezető könyvtáros 1,00 1,00

gazdaságvezető 0,75 0,75

vezető összesen 0,75 2,00 2,75

szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,00

művelődésszervező

turisztikai előadó

házgazda 0,05 0,05

pénztáros 0,06 0,06

eladó 1,00 1,00

szakdolgozó össz. 1,05 0,06 1,00 2,11

technikai gondnok 1,00 1,00

karbantartó

takarító 0,25 0,25

technikai összesen 0,25 1,00 1,25

összesen 0,25 1,05 1,06 0,75 3,00 6,11
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- Művelődési Ház, Felszabadulás u. l84. kis épület 175 m2

nagy épület 375 m2

összesen: 532 m2

- Könyvtár , Felszabadulás u. l46. 324,3 m2

- Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50. 281 m2

- Összesen: 1.137,3 m2

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az önkormányzat anyagi
helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására.
A Könyvtár épület ereszcsatornáinak cseréje, az esővíz elvezetésének megoldása sokáig nem halasztható.
A könyvtár festése-mázolása olyan mértékben hiányzik, hogy az olvasóknak már nemcsak a szépérzékét
bántja, hanem a könyvtár működését befolyásolja. 2010-ben szükséges lenne a Művelődési Ház festése, de
ennek nincs fedezete a költségvetésben.
A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében.
A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet nem található meg a tervkoncepció szerint készített költségvetési
tervben.

5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását.

6/1 8 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 3 citera, 1 női kar, 1 népdalkör) fogunk működtetni. Az előadó-
művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és
előkészítünk. Az 5. pontban nem részleteztük azokat a felkéréseket, amelyek az idei évben érkeztek a
csoportokhoz.
A 2009-től hatályos finanszírozási csökkentés hatását (716-ról 500 órára) megpróbáljuk többletbevételek
megszerzésével ellensúlyozni. Amennyiben ez sikerül, úgy a többletbevételekből próbáljuk finanszírozni
azoknak a foglalkozásoknak a költségeit, amelyek nem szerepelnek a költségvetési tervben.
Tudjuk, hogy gazdasági válságban a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem
inkább visszafogják ezirányú kiadásaikat. Ezért nem a jegybevételeink növekedésére számítunk, hanem a
felnőtt művészeti csoportok tagjaiból alakult Baldácsy Művészeti Egyesületre, amely terembérlettel járul
hozzá a kiadásainkhoz.
Amennyiben nem sikerül többletbevételre szert tennünk, úgy ősztől valamennyi művészeti csoport
működését szüneteltetjük.
Az intézmény lesz a szakmai megvalósítója az önkormányzat TIOP 1.2.3. számú és a TÁMOP 3.2.3
valamint a TÁMOP 3.2.4 számú nyertes pályázatának. Ez anyagi értelemben nem, de szakmai értelemben
nagy megterhelést ró az intézményre.

6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. 2005.
évi LXXXVIII. törv. 2-3§-a szerint közérdekű önkéntes munka, melyet a hivatkozott törv. 6.§(5) alapján
nem kötelező írásba foglalni, mert alkalmanként a kötelező időszakot nem haladja meg, az önkéntesek nem
kérték.
Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan, vagy azt meghaladó mértékben segítenek bennünket az
önkétesek a munkájukkal.

Az eddigi önkéntes kapcsolataink szerint
o teljes hangosítás, fénytechnika
o fényképezés, hangfelvétel készítés, digitalizálás, filmezés stb
o fordítás
o rendezvénysegítők színjátszó találkozón, majálison, Virágzó Tisza Napján, Diák-Gulyásfesztiválon stb.
o szervezési önkéntesek
o karbantartási segítség
o takarítási segítség
o könyvtári kölcsönzési segítség
o helytörténeti rendszerezés
o jelmezkészítés bizonyos részei, tervezés

A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a községben működő civil
szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil
szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatainak. Az
előző évektől eltérően a véradásnak is. Támogatjuk a civil szervezeteket pályázatkereséssel, szervezeti élet
működtetéséhez szükséges alapokkal.

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása
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BEVÉTELEK:
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg.
Az intézményfinanszírozást a tervkoncepció szerint terveztük meg.
Az előző évi pénzmaradvány a könyvelés szerinti pénzmaradványt mutatja.
Az átvett pénzeszközök között a könyvtári adományozásként előző év tapasztalata alapján várt összeg
szerepel a tervben.
KIADÁSOK:
A személyi juttatásokat a tervkoncepció szerint terveztük meg.
Az előző évihez képest eltérés, hogy karbantartót nem tervezhetünk 2010. márciustól.
A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg
A dologi kiadások tervkoncepció szerint szerepelnek a javaslatban.
A pénzmaradvány pontos értékét még nem ismerjük

8./Az intézmény költségvetését nagyon feszítettnek ítélem meg.
Az intézmény dolgozói és önkéntesei mindent meg fognak tenni azért, hogy teljesíteni lehessen.

9./ Az intézménynek 120.000,-Ft kintlévősége volt 2009. december 31-én, mely január első napjaiban
kiegyenlítésre került..

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Polgármesteri Hivatal, Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

A szervezeti átalakítás miatt a 2009-es évvel összehasonlítani csak a Körjegyzőséget, a Polgármesteri Hivatalt
és a Vízművet együtt lehet. A koncepcióban 2010 évre viszont a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény szerepel a költségvetési tervezetben jóváhagyottak alapján.

A koncepcióban meghatározott viszonyszám 2009. évben a Körjegyzőség, a Hivatal és a Vízmű saját bevétele+
átvett pénzeszközök 339.962 eFt. A kiadási oldalon személyi juttatások, dologi kiadások és átadott
pénzeszközök 519.961 eFt, a képzett szám 179.999 eFt.
A 2010-es elfogadott költségvetés szerint:
A képzett szám 546.195 eFt – 382.910 eFt = 163.285 eFt. Ez 16.714 eFt-tal jobb eredményt mutat, mint a 2009.
évi (179.999 eFt – 163.285 eFt). Ennek oka, hogy a bevételek mind a saját, mind az átvett pénzeszköz
jelentősen – 42.948 eFt-tal - meghaladják a 2009 évit.
A kiadásoknál a dologi 31.016 eFt-tal több. A személyi és járulék kiadás együtt 4.780 eFt-tal csökken a 2009.
évihez képest.
A személyi kiadás annak ellenére csökkent, hogy a közmunkások személyi kiadása 8.109 eFt-tal magasabb,
mint 2009-ben. A közmunkások járulék kiadása viszont csak 50 %-a az egyéb foglalkoztatottakénak.
A dologi kiadásnál a növekedés 22.000 eFt, mivel az új intézmény a szolgáltatást átszámlázza a Hivatalnál
megtervezett szakfeladatra.
A 9.016 eFt növekedés, az energia kiadások emelkedése, a vízkárelhárítási szakfeladat kiadásainak, valamint
2009-től áthúzódó költségek, perköltségek eredménye.

A március 25-i testületi ülésre a felülvizsgált költségvetés eredménye:

Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény + Hivatal:
Képzett szám : Vízműnél a hiány összege 30.505 eFt, a Hivatalnál a képzett szám 132.270 eFt , összesen
162.775 eFt-ra változott a 163.285 eFt-ról.

A Hivatal szakfeladatainak indoklása

01. Zöldterület kezelés-mezei őrszolgálat
A mezei őrszolgálat feladatait településünkön 4 fő látja el. Az őrzött terület nagysága 6.000 ha . A szakfeladat
kiadásai tartalmazzák 12 havi munkabérüket a kapcsolódó járulékokat. A feladatellátáshoz az eszközök
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rendelkezésre állnak, a Polgármesteri Hivatal 4 db motorkerékpárt, 4 db fegyvert , munkaruhát biztosít. A
szakfeladat kiadásai összesen: 6.381 eFt

A kiadások fedezetéül a beszedett mezőőri járulék és az állam által megállapított támogatás, valamint saját
forrás szolgál, melynek együttes összege 5.550 eFt.

02. Önkormányzati jogalkotás
E szakfeladaton 4 fő lát el feladatot. (Fegyvernek 3fő , Örményes 1 fő). Itt kerül megtervezésre 12 havi
munkabérük egyéb juttatásuk, a kapcsolódó járulékok.
Itt vannak megtervezve az önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatásai, a jogszabály alkotás
feltételeinek biztosításával, a képviselőtestület, bizottságok üléseinek előkészítésével, lefolytatásával a Testület
folyamatos működésével át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételek és
kiadások. A szakfeladat kiadási előirányzata mindösszesen 34.445 eFt

03. Önkormányzati igazgatás
A Polgármesteri Hivatal Igazgatási (szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok, általános, ágazathoz nem
köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységre nem bontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos
feladatellátás kiadásai és bevételei kerültek megtervezésre. A feladatellátást végzők létszáma 19,25 fő (16,25 fő
Fegyverneken, 3 fő Örményes községben.) 6 fő közalkalmazott van foglalkoztatva. Ebből 3 fő részmunkaidős -
2 fő fizikai, 1 fő jogtanácsos) a köztisztviselők létszáma 14 fő melyből 3 fő részmunkaidőben látja el feladatát.
Itt kerül megtervezésre 12 havi munkabérük egyéb juttatásuk, a kapcsolódó járulékok, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások.(irodaszer, nyomtatvány költségek, energia díjak, épüólet
fenntartás költségei, folyóiratok, szakkönyvek beszerzése,) 2010. április 1-től 1 fő létszámcsökkentésre tettünk
javaslatot. 2010. évben ezért csökken a bér és járulék előirányzata.
Itt kell megtervezni a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások kiadásait, a könyvvizsgálói díjat,.
gyermekfogászat kiadásait. A Banki pénzforgalomhoz kapcsolódó kiadásokat(kamatkiadások, pénzforgalmi
jutalék, utalványok díja), vagyonbiztosítást, gépjármű felelősségbiztosítást, cascót szintén ezen a szakfeladaton
kell megtervezni. A szakfeladat kiadásai között szerepelnek még a posta költségek, Hírmondó nyomdaköltsége,
pályázati díjak, hirdetési díjak, a 2010. évi választási kiadások tervezett költségei, az önkormányzat peres
ügyeinek lezárása után keletkezett fizetési kötelezettségek, illetve a tartalékba helyezett összegek. Itt
szerepelnek a kölcsönök kiadásai és a beruházások közül a rendezési terv módosítása, a település központ
rehabilitációja I-II. ütem, a tetőszigetelési munkák, az Orvosi rendelő felújítása, az Annaházi idősek klubbjának
felújítása, a Szennyvízhálózat kiépítésének I. üteme, a művelődési Ház felújítása, a Hydroglóbusz cseréje, a
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. E szakfeladat kiadásai tartalmazzák a Kistérségi Társulás
tagdíját, a Tűzoltósági tagdíj összegét. Kiadásokra mindösszesen 417.550 eFt, melyből a fejlesztések összege
306.609 eFt.
A Bevételek megtervezésekor itt kell figyelembe venni az OALI támogatást, az intézményi társulásból adódó
társtelepülések hozzájárulásait is. A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó támogatások összegét is itt kell
megtervezni. Valamint itt tervezzük a közcélú érdekeltségi hozzájárulás összegét. 2010. évre tervezett bevételek
mindösszesen: 357.744 eFt.

04. Pénzügyi igazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni az Önkormányzati pénzbeni szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos
pénzügyi feladatokat, a költségvetés előirányzat tervezésével, módosításával felhasználásával, leltározással,
könnyvetéssel, adatszolgáltatással, beszámoló készítésével, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztár
kezeléssel, pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok gyakorlásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó
kiadásokat és bevételeket. A feladatellátást végző köztisztviselők létszáma: *** fő A feladat ellátás érdekében
mindösszesen 20.997 eFt kiadás került előirányzatosításra 2010. évre.

05. Adó illeték kiszabása,beszedése
Itt kerül megtervezésre a helyi adók megállapításával, kivetésével, nyilvántartásával, beszedésével,
végrehajtásával, visszatérítésével ellenőrzésével kapcsolatos minden kiadás kiadás. Foglalkoztatottak juttásai
járulékok kiadásai, kapcsolódó dologi kiadások (irodaszer, nyomtatványok) A feladat ellátását 2 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el 2010. április 1-től Fegyverneken, 1 fő teljes munkaidős
köztisztviselő Örményesen) A tervezett kiadások összesen: 12.868 eFt-ot tesznek ki.

06. Gabonaféle, hüvelyes növények, olajos magvak termesztése
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Ezen a szakfeladaton jelenik meg a mezőgazdasági termelés termék értékesítésének árbevétele, a koncepcióban
meghatározottak szerint tervezett áron. Itt kerül megtervezésre a várható állami támogatás összege a gázolaj
támogatás összegével együtt. Az átlagos kapacitás mutató 293 ha/év, az átlagos teljesítménymutató 3 t/ha/év.
Itt kell megtervezni és szerepeltetni a termeléshez kötődő szakmai anyagok beszerzését, (vetőmag, műtrágya),
valamint a növénytermesztéshez kapcsolódó szolgáltatások kiadásainak egy részét. (földhaszonbér, aratás,
száritás, szállítás költségei) A szakfeladaton a tervezett bevételek összesen 54.238 eFt, a kiadások tervezett
összege: 53.440 eFt Eredményesség szempontjából a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
növénytermesztési szakfeladatával együtt kell tekinteni.

07. Közvilágítás
Itt kell megtervezni a közvilágítás 2010. évre várható kiadásait(villamos energia díja és karbantartási költségek),
melyre 2010. évre 19.425 eFt várható. Az Önkormányzat kiépítettségi díj fizetési kötelezettsége 2010. március
31-el lejár.

08. Hús és húsáru kiskereskedelem
A feladat ellátást 1 fő közalkalmazott végzi. A kiadások között kell megtervezni a dolgozó 12 havi juttatásait és
azok járulékát, a szakmai anyag beszerzés kiadásait, ami összesen 16.307 eFt A bevételek között az
áruértékesítés bevételit kell megtervezni. Az értékesített áru mennyisége 17.082 kg/év. A tervezett bevétel
16.500 eFt.

09. Út autópálya építés
Itt került megtervezésre a TEKI támogatásból megvalósuló Zalka M. út építésének beruházási kiadása, mely
185,5 m hosszúságú , illetve 568 m2 felületű új út építését jelenti. 8.178 eFt összeggel.

10. Közcélú foglalkoztatás
E szakfeladaton tervezzük az önkormányzat foglalkoztatási tervében szereplő éves szinten 60,33 fő 115 fő,
22.042 nap/év)foglalkoztatásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékait 60.398 eFt, valamint a
Munkaügyi Központ által meghirdetett közfoglalkoztatás szervezők (3 fő) bérét és járulékait.3.881 eFt-ot,
valamint a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket 9.811 eFt. A bevétel a Munkaügyi
Központtól pályázott támogatás összege 4.113 eFt.

11. Finanszírozási műveletek
Itt kell megtervezni a Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek felvételét 64.523 eFt és az előző években keletkezett
fizetési ütem szerinti törlesztéseket 24.725 eFt. Az előző évektől eltérően nem tervezhető előirányzat a
működési hitel felvétel 163.369 eFt és visszafizetés összege 160.757 eFt

12. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Intézmény finanszírozás (530.870 eFt) illetve az étkezési támogatások összege (81.119 eFt )kerül megtervezésre
kiadásként, mindösszesen 611.989 eFt.

13. Összefoglalva a szociális kiadások szakfeladatai
Itt kell megtervezni a Rendszeres szociális segélyek kiadásait( egészségkárosodottak rendszeres segélye, 55 év
felettiek ellátása, kereső tevékenység mellett folyosított ellátások, rendelkezésre állási támogatás 338 fő részesül
átlagosan évi 330 eFt támogatásban), a normatív lakásfenntartási támogatás összegét(510 fő lakos részesül
átlagosan évi 72 eFt támogatásban, az ápolási díjakat(alanyi jogú-31 fő 389 eFt/fő/év támogatást kap,
méltányossági-6 fő 137 eFt/fő/év átlagos támogatásban részesül), rendszeres gyermekvédelmi támogatást(890 fő
gyermek jogosult ellátásra) , kiegészítő gyermekvédelmi támogatást(5 fő gyermek részesül ellátásban),
óvodáztatási támogatást, melyre 2 fő gyermek jogosult), átmeneti segélyeket-30 főre átklagosan 20eFt6fő/év
összeggel terveztünk), pénzbeni temetési segélyeket(40 fő részére 20eFt/fő összeggel terveztük), rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összegét(6 fő jogosult számára került megtervezeésre), a mozgáskorlátozott
személyek közlekedési támogatását(113 fő számára 9.400 Ft/fő összeggel került megtervezésre),
közgyógyellátásokat(70 fő igénylő részére 25.200 Ft/fő átlagos támogatás került előirányzatba), egyéb eseti
pénzbeni segélyeket 30 fő részére 40 fő részére átlagosan 15 eFt/fő összeggel került megtervezésre), szociális
ösztöndíjakat(BURSA)-21 fő ösztöndíjban részesülő figyelembe vételével tervezve, korábbi
kötelezettségvállalás alapján, illetve az időskorúak járadékát(tény adatok alapján ). Jogszabály alapján az ápolási
díjak után az Önkormányzat járulékot fizet, melynek összegét is meg kell tervezni (ennek mértéke 24%) Az itt
tervezett dologi kiadások a megállapításban részvevő szakértők díját tartalmazza. A juttatások állami
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támogatásának mértéke változó, melyeket az önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton kell megtervezni és
elszámolni.

14. Gépjármű kölcsönzés 3,5 t felett
Itt kerül tervezésre a szippantó autók bérleti díja a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között 3.281 eFt,
melyet a kiadási előirányzatban megtervezett 656 eFt ÁFA befizetés terhel.

15. Közhasznú foglalkoztatás
A szakfeladat kiadásai és bevételei 1 fő közhasznú foglalkoztatott 2 havi munkabérét és járulékait (226 eFt),
valamint a kapcsolódó foglalkoztatási támogatás összegét tartalmazzák, mely 204 eFt.

16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
A Testület korábbi döntése alapján a Sportegyesületnek jóváhagyott 3.500 eFt támogatás összege került
megtervezésre a kiadások között.

17. Közművelődési tevékenységek és támogatások
A civil szervezetek számára jóváhagyott 800 eFt támogatás előirányzatát tervezzük e szakfeladaton .

18. Önkormányzatok elszámolásai
Ezen a szakfeladaton kell megtervezni a helyi adó várható bevételeit(66.863 eFt), az önkormányzatokat
megillető személyi jövedelem adót, átengedett központi adókat( gépjárműadó bevételeket)összesen 273.791 eFt.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a lakásértékesítésekhez kapcsolódó ütemezett várható bevételek
összegét, mely 2010. évben 1.686 eFt, valamint a költségvetésből kapott támogatásokat(lakosságszámhoz
kötött, feladatmutatóhoz kötött, kötött felhasználású és központosított előirányzatokból) az Önkormányzat 2010.
évi felmérésben szereplő tételenként összesen 663.380 eFt-ot.

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2010. évi költségvetésének szöveges
indoklása(5.sz. melléklet)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az intézmény által ellátandó feladatok a 2/2010.(I.28.) sz. önkormányzati határozat (alapító okirat) alapján az
alábbiak:

a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.) Társulási Megállapodás alapján ellátja Örményes község vízi közmű üzemeltetésével kapcsolatos

feladatokat.
c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
e.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
f.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
g.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
h.) Közutak üzemeltetése.
i.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
j.) Zöld terület kezelés
k.) Temető fenntartás és működtetés.
l.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása

Az intézmény irányítását az igazgató, az egyes részlegek irányítását, feladatainak bonyolítását a részlegvezetők
végzik.

Az ellátandó feladataink elvégzésekor célkitűzésünk, hogy az ellátott településeken élők teljes mértékben
elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatások minőségével.

A rendelkezésre álló vagyont és eszközöket a részletes indoklásnál mutatjuk be. Az intézmény által elkészített
három mellékletben pedig szakfeladatonként értékeljük a tevékenységeket.
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Összességében az új intézmény saját bevétele: 185.046 eFt, kiadása: 215.551 eFt, a hiány: 30.505 eFt, melyet
csökkent a hivatalnál megtervezett 3.200 eFt közcélú érdekeltségi hozzájárulás, és 2.850 eFt szennyvíz
megsemmisítésért kapott központi forrás. Így az intézménynél 24.455 eFt a tényleges hiány.
A hiány oka kettős: Részben a bevétel is hozó tevékenységek nem minden esetben fedezik a kiadásokat, pl.
lakó- és nem lakóingatlan kb 50 %-os veszteség.
A bevételt nem hozó, de ellátandó feladatok, pl. veszélyes hulladék, közút, földterület, sport létesítmény 12.537
eFt mínuszt hoznak, valamint szennyvízszállításnál kötött dologi kiadás 15.260 eFt adja a veszteséget. A
bevételt nem hozó tevékenységhez az intézmény 3.341 eFt-tal járul hozzá tervszinten.
E feladatok nélkül az ár- és díjbevételek fedezetet nyújtanak a város- és községgazdálkodási szakfeladaton lévő
több, mint 17 millió Ft-os adminisztrációs költségekre.

A tervezett létszámnál megjelenik a Hivataltól átkerült 10 fő. Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból
is ellát irányítási feladatot, po. mezőőrök irányítása, energiagazdálkodás, vagyon nyilvántartás, mezőgazdasági
munkák irányítása.

Az új intézményben a létszámok a fizikai állomány egy-egy szakfeladatra vannak tervezve, az irányítás viszont
dologi költség arányában osztásra került. Továbbá a közvetlen ügyintéző is a szakfeladathoz van tervezve, ezért
jelenik meg pl. a temetkezési szolgáltatásnál 5 fő.

Munkakör megnevezése
Közalkalmazotti besorolás szerint

foglalkoztatott fő, (8 órás álláshely) Összesen
A B C D E F G

Igazgató 1 1
Részlegvezetők 1 2 1 2 6
Vízmű csoportvezető,
villanyszerelő

1 1

Vízmű-kezelő 2 1 1 4
Szennyvíztelep-kezelő 1 1 2
Halászati őr 1 1
Vízügyi szakértő 1 (0,2) 1 (0,2)
Csatornaőr 1 1
Gazdasági előadó 1 1 2
Növénytermesztő gépész 1 1
Traktoros, mezőgazdasági
vontatóvezető

4 4

Temetőőr 1 1
Egyéb fizikai munkakör 2 1 3
Köztisztasági munkagép
járművezető

1 1

Segédmunkás 4 1 5
Lakatos 1 1
Festő-mázoló 1 1
Asztalos 1 1
Kőműves 1 1
Pénztáros 1 1
Pénzügyi előadó 3 3
Levélkézbesítő, díjbeszedő 1 (0,5) 1 (0,5)
Adminisztrátor 1 1

ÖSSZESEN 9 (8,5) 15 5 10 1 3 1 (0,2) 44 (42,7)

A 1/2010. (I.28) számú határozattal elfogadott 2010. évi költségvetési tervkoncepció 2.1. Címenként tervezhető
létszámok pontja alapján 2010. évre az intézménynél a foglalkoztatott létszám 44 fő, a 8 órás álláshely 42,7 fő.



31

A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat
Foglalkoz-
tatott (fő)

8 órásra
átszámított
foglalkoz-
tatott (fő)

1. Növénytermesztési szolgáltatás 5 5,3
2. Fakitermelés 0 0
3. Víztermelés, kezelés, ellátás - Fegyvernek 4 4,4
4. Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes 1 1,1
5. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 3 2,5
6. Települési hulladék begyűjtés, szállítás 5 4,5
7. Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás 0 0
8. Közutak, hidak üzemeltetése 2 2,2
9. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2 2,4
10. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 2,6
11. Zöldterület kezelés 1 1
12. Város, községgazdálkodás mns. szolgáltatás
13. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 8 7,5
14. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 1,4
15. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1
16. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 2 1,8
17. Köztemető fenntartás, működtetés 5 5

Összesen: 44 42,7

0161002 - Növénytermesztési szolgáltatás:

Az intézmény 293 ha nagyságú szántó területen gazdálkodik, melynek 1/3 részén napraforgó, 2/3 részén őszi
kalászos termesztése folyik. A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 4 fő
végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.

Az önkormányzat összes saját művelt területe: 189,94 ha, ebből szántó 147,75 ha, gyep 42,19 ha, bérelt
terület szántó: 125,44 ha, az összes terület: 315,38 ha. A feladatokhoz kombájn kivételével valamennyi
eszközzel rendelkezünk, bérmunkát az aratásnál (kombájnon kívül) még szállításra veszünk igénybe. A gyep
területét viszonylag alacsony áron adjuk bérbe, mint bizonyára ismert a legeltető bizottságtól a gyepet olyan
kötelezettséggel vettük át, hogy annak a művelési ágát nem változtatjuk.

A bevételek és kiadások 2009-ben 6.582 eFt. eredménnyel voltak tervezve. 2010-ben az intézménynél csak a
szolgáltatás (gépi és kézi munka) van tervezve.
2009-hez viszonyítva a Hivatalnál és az új intézménynél 3.686 eFt van tervezve, mivel e szakfeladat már
nem tartalmazza az 1.259 eFt fakitermelési eredményt.
A csökkenés oka továbbá, hogy 1 millióval kevesebb földalapú támogatás van tervezve, és az áram
emelkedése miatt a dologi kiadások is emelkedtek.

0220001 - Fakitermelés:

2010. évben saját önkormányzati területeken 1.300 q fa kitermelését (egészségügyi vágás, gyérítés),
melyeket a pedagógusföldről, a volt pálinkafőzőnél lévő területről és az Asztalos F. út folytatásánál lévő
földút melletti területekről termelünk ki, illetve gallyazásra kerültek a sportpálya melletti eperfák.
Az értékesítését a lakosság részére tervezzük.

Intézmény saját bevételeit 2009-es árszinten terveztük meg, az ár a fa minőségétől függ. A fákat fasorokból,
fasorok ritkításából és elhagyott helyek tisztításából termeltük ki.
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Személyi kiadásoknál dologi arányosan osztott csoportvezetői bér van tervezve, dologi kiadásban az ÁFA
befizetés és az üzemanyag került megtervezésre

36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás - Fegyvernek:

A Fegyverneki Vízmű a településen 7.148 fő részére biztosítja az ivóvizet 2.742 fogyasztóhelyen, melyből
108 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya közel 100 %. Ellátatlan terület nincs,
mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás.

A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2 (közlekedő,
iroda, mosdó, zuhanyzó, WC, villamos kapcsolóhelység, előtér, raktár, gépház). A telephelyen 2 üzemképes
kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a Táncsics úti 3.711 m2 területű
ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø 150 mm KM PVC nyomóvezetéken jut el
a kitermelt víz a vízmű területére.
Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális
vízhozama 3.700 m3/d. A kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket.

A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő létesítmények
alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési vízelosztó hálózat egy
része elavult AC anyagú, mintegy 16,5 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását
tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása
szükséges.

A feladatokat 4 fő vízmű-kezelő látja el.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 210 em3

értékesített vízmennyiséggel, valamint előző évek hátralékából + 4.500 eFt bevétellel terveztünk.

Kiadások

Az összes kiadás ÁFA nélkül 1 m3 értékesített vízre 167.- Ft ebből dologi 119.- Ft. A személyi
juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt soros
előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük. Össz
kiadáson belül 27 % a személyi + járulék kiadás, villamos energia 25,60 Ft/értékesített m3 díj. A dologi
kiadásokon belül jelentős növekedést eredményez a vízminőség védelmére fordított kiadási összeg.
Az évi szükséges 690 db vízóra cserével szemben 300 db került tervezésre.

A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a környezetvédelmi alapon a Polgármesteri
Hivatalnál képzett tartalék 210.010 m3 x 1.- Ft/m3, mely a Vízműnél –210 eFt többlet kiadást jelent.

Az értékesített vízmennyiség után a 11.- Ft/m3 vízmű tartalék nem került tervezésre, mely éves szinten
2.310 eFt-ot jelent.

36000012 - Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes:

A Fegyverneki Vízmű 2001-től végzi az Örményesi Vízmű üzemeltetését a két önkormányzat közötti
társulási megállapodás alapján. Örményes településen jelenleg 1.120 fő részére közel 464 fogyasztóhelyen
biztosítunk ivóvizet, melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya 98 %.
Ellátatlan terület nincs, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére
közkifolyóról biztosított az ellátás.

Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 799 m3/d kitermelési kapacitással. A kitermelhető
víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket.



33

Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 (folyosó,
iroda, előtér, WC, hypózó, raktár, elektromos kapcsolóhelység, gépház). A telephelyen és a szomszédos
1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen 799 m3/d kitermelési kapacitással a
település vízellátását. A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es hidroglóbusz
feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül történik. A víz kitermelését és hálózatra történő táplálását
nyomás távadóval vezérelt frekvenciaváltós búvárszivattyúk biztosítják. A kitermelhető víz mennyisége
kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket.

A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő létesítmények
alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési vízelosztó hálózat egy
része elavult AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul. A gerinchálózat szakaszolását
tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak biztosítják, melyeknek felújítása
szükséges.

A feladatellátást 1 fő vízmű-kezelő végzi.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 33,5 em3

értékesített vízmennyiséggel, valamint előző évek hátralékából +38 eFt bevétellel terveztünk.

Kiadások

Az össz kiadás ÁFA nélkül 1 m3-re 147.- Ft, ezen belül a dologi kiadás 106.- Ft/értékesített vízre
számítva. A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti
törvényben előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak
megfelelően terveztük.
Energia felhasználás 31,90 Ft/értékesített víz köbméter, a szolgáltatás értéke 59-60 Ft/értékesített m3,
lényegesen magasabb a fegyvernekinél. Ennek oka, hogy több szolgáltatást nem a víztermelés arányában
kell fizetni.
Az évi szükséges 116 db vízóra cserével szemben 75 db került tervezésre
Örményes településen a vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási megállapodás vonatkozó pontja
alapján az értékesített ivóvíz mennyisége után változatlanul 20.- Ft/m3 összeg kerül elkülönítésre
tartalékként, ezen felül 2008. január 1-től további 5.- Ft/m3 összeg, melyet a települési elavult
gerinchálózat korszerűsítésére kell fordítani.
A vízmű tartalék 2010. évre tervezett összege 837.500 Ft, valamint a 2009. évről fel nem használt 366 eFt
átadása még nem történt meg.

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a
Fegyverneki Vízmű üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A tisztító telep 1998-
ban kezdte meg a működését. A 150 m3/d kapacitású tisztító telep Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek tisztítását végzi.
A feladatellátást 2 fő szennyvíztelep-kezelő végzi.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél Fegyvernek
településről 40.900 m3, ebből lakossági 28.500 m3, Örményesről 1.600 m3, Kuncsorbáról 100 m3

szennyvíz beszállítása várható éves szinten.
Az intézmény költségvetésében nem került tervezésre a Fegyvernek településről beszállított lakossági
eredetű szennyvíz után járó 100.- Ft/m3 állami támogatás átadása, mely az intézmény bevételét +2.850
eFt-tal növelné. (A hivatalnál átvett pénzeszközként van megtervezve.) Szennyvízkezelés bevételénél a
lakossági árak 70.- Ft-tal alacsonyabbak, mint a vállalkozók által fizetett díj, ebből származó kiesés 2.280
eFt. A dologi kiadásoknál a szennyvízszállítás 15.276 eFt, a 2010 évi hiányt ez a három tétel 684 eFt-ra
mérsékelné.
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Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.
Össz kiadás 393.- Ft/leszállított m3 a szennyvízszállítási kötött dologi nélkül. Ezen belül a dologi 282.-
Ft/m3 (ebből 113.- Ft/m3 villamos energia díj), a személyhez kötött kiadások 111.- Ft/m3.
Ez a szennyvíztelep alacsony kapacitása miatt van, hiszen dupla mennyiség feldolgozásához kevesebb
személyi kiadás és valamennyivel kevesebb energia felhasználás is elegendő lenne.
Előző évhez képest mintegy 2 millió Ft-tal megnövekedett a kiadás az iszap elhelyezési költség miatt,
mivel csak szeméttelepen lehet elhelyezni a szennyvíziszapot.

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén 2010. évre 1.000 t kommunális hulladék begyűjtését és a
regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük. A begyűjtést-szállítást 4 fő végzi. A
hulladékszállító jármű 2002-től üzemel, műszaki állapota közepes. 2009-ben 1328 tonna lett elszállítva a
kétpói telepre, melyből jelentős az építési hulladék, ezért terveztünk kisebb mennyiséggel.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg a jelenleg érvényes kedvezményes árral. A
bevételek-kiadások egyenlege pozitív, 2.200 eFt-tal, ezt az összeget szükséges lenne a gépjármű
cseréjéhez tartalékba tenni.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.
A kiadásokon belül egy tonna hulladék elhelyezése 21.734.- Ft-ba kerül, ebből 7.053.- Ft/tonna az
elhelyezési díj, 6.275.- Ft/tonna személyi + jár., 8.406.- Ft pedig egyéb költség.

3822001 - Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás:

A településen keletkező állati hulla összegyűjtése a volt Béke úti szeméttelep területén lévő konténerben
történik, melynek rendszeres elszállítását és megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Fehérje
feldolgozó Zrt. látja el.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A konténer igénybevételéért három
állattartó fizet, a lakosságtól díjat nem tudunk beszedni, mivel ellenőrizhetetlen, hogy mikor szállítják ki
az állati hullát.

Kiadások

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Az utóbbi
időben jelentősen csökkent a megsemmisítési díj a mennyiség csökkenés miatt, így e tevékenység
vesztesége is lényegesen kisebb a korábbiaknál. Veszélyes hulladék jelenlegi formában történő
gyűjtésének megszüntetésére nem látunk lehetőséget.

5221101 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, melynek karbantartását, szükség szerinti javítását,
padkarendezését 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Az utak állapota a folyamatos javítás következtében
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minden évben hasonló karbantartást igényel. Elsősorban az 1990-es években épített utaknál. 2009-hez
hasonlóan 2010-ben is sor kerülhet a közmunkások igénybevételével útpadka rendezésre.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben 2009 évi
szinten, mely nem biztos, hogy elég lesz 2010-ben a megemelt ÁFA miatt, illetve ez évben nincs járda
építés és felújítás tervezve.

68200112 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása az
intézmény feladata, melyet 2 fő fizikai dolgozó lát el. A lakó- és nem lakóingatlanok bevételeit és kiadásait
együtt kell kezelni, a két szakfeladaton 7.800 eFt-tal elmaradnak a bevételek a kiadásoktól. Ennek oka, hogy
bevétel kiesést okoz a gyakori lakóváltozás miatti alkalmanként üresen álló ingatlan. A kiadási oldalon nőtt
az irányítás bér- és járulék költsége, illetve a két szakfeladatra tervezett 4 fő azon ingatlanok fenntartását,
állagmegóvását is végzi, melyek a többi intézménynél vannak használatban, illetve ezen intézménynél is és
árbevételt nem hoznak.

6820021 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 28 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása, karbantartása
az intézmény feladata, melyet 2 fő fizikai dolgozó lát el.

Kiadások

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. A 2009 évben a
Bíró kastély felújításának jóváhagyott 800 eFt-os költsége 2010-ben lesz kifizetve.

81300012 - Zöldterület kezelés:

A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros
fűkaszával 1 fő végzi. A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A külterületen még kb 8 ha
terület az, melynek tisztántartása is az intézmény feladata. Itt az időjárástól függően 2-3 alkalommal kell a
füvet nyírni.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. A dologi
kiadásokon belül legjelentősebb költség a fűnyíró, üzemanyag és javítási költség, valamint az ÁFA
befizetés.

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek
után beszedett közterület foglalási díjak adják. A díjbeszedés önkormányzati határozat, valamint
polgármesteri utasítás alapján történik. Mivel a bevétel nagyobb részét a Vendel napi búcsún beszedett
helypénz adja, így annak mértékét nagyban befolyásolhatják az időjárási körülmények.
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Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg az előző évek tapasztalata alapján. A
bevételeken belül legjelentősebb a Vendel napi búcsúból származó bevétel.

Kiadások

Személyi juttatásnál csak osztott bér lett tervezve minimális összeggel.
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben, az előző évek
tényszámai alapján.

8414081 - Város és községgazdálkodási szolgáltatás:

Az intézmény az adminisztratív feladatokat a Felszabadulás út 175. szám alatti székhelyen 8 fővel látja el. A
székhelyen található épületek területe 494 m2. A jelenlegi előírások szerint az adminisztratív költségeket itt
kell megtervezni, nem kell a szakfeladatok között megosztani. Szakfeladatokra csak az ügyintézők költsége
került tervezésre.

Bevételek

E szakfeladatnak intézményi saját bevétele nincs.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.
Adminisztratív feladatokat 7,5 fő látja el.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. A dologi
kiadások között legjelentősebb az irodaszerek, energia kiadás valamint az ÁFA.

84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetését 2001-től a Fegyverneki Vízmű végzi. Az 123 km2

területű öblözet többek között Fegyvernek belterületét és külterületét teljesen lefedi. Fő befogadója a 15,360
km hosszú Alsóréti Holt-Tisza, mely a belvízelvezető csatornák mellett fontos szerepet játszik a belvíz
védekezési-megelőzési munkálatok során.

Településünkön belterületének vízelvezetésére eddig összesen 15.657 m hosszon épült ki csapadékvíz
elvezető hálózat, azonban a közeljövőben szükségessé válik a belterületi belvízhálózat további bővítése
12.807 m-rel, melyre az Önkormányzat rendelkezik létesítési engedéllyel. Külterületen 2 szivattyútelep
(Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és
üzemeltetését végezzük.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében
öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására
évente 100-150 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

A feladatokat 1 fő csatornaőr, valamint 1 fő vízügyi szakértő látja el.
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Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 43 ha földterületre
értékesített öntözővíz-mennyiséggel terveztünk.
A Vízmű költségvetésében nem került tervezésre a közcélú támogatás átadása, mely az intézmény
bevételét +3.200 eFt-tal növelné.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük
(1 fő közalkalmazotti).

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Dologi
kiadások között legjelentősebb az energia és az ÁFA befizetés.

93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2, összesen
208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi. Feladata a sportpálya sportolásra alkalmas
állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épültének tisztán tartása, karbantartási
munkáinak végzése.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben előírt
soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben.

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a
halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az előírt rendszeres telepítéseknek köszönhetően egyre nő a
holtág értéke, mivel a betelepített halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás,
Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A folyamatos telepítéseknek
köszönhetően a horgászok részéről nő az érdeklődés a horgászat iránt, távolabbról is egyre többen látogatnak
el szabad idejüket a holtágon tölteni.

A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz
képest növekedést mutat. A bevételek tervezésénél a 1.150 db éves horgászengedély, valamint 470 db
napi területi engedély értékesítésével számoltunk az önkormányzat által megszabott díjtételek alapján.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük (1 fő halőr), a közalkalmazotti
törvényben előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak
megfelelően terveztük.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Fegyvernek
Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján minden évben a halászati ütemtervben meghatározott



38

mennyiségű 3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő kerül
telepítésre, melynek tervezésekor a 2009. évi beszerzési árakat vettük figyelembe.

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 3 fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi.
A településen 4 temető és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2,
2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2,
3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2,
4.) Izraelita temető 2113 m2,

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A
szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. 2010 évben e szakfeladaton van tervezve a
temetkezési szolgáltatás és a temető fenntartás, a kettő együttes árbevétele 300 eFt-tal alacsonyabban van
tervezve mint 2009 évben. Ez évre díjtétel emelésre nem került sor.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük (5 fő), a közalkalmazotti törvényben
előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően
terveztük. A létszám a korábbi éveknél magasabb, egy irányító és egy ügyintéző bére is ide lett tervezve.
Ezért jelentősen nőtt a személyek kiadások költsége.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben a 2009 évi
kiadások figyelembevételével.

Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2009. december 31-i állapot szerint)

Kintlévőségek Ft
Hátralék mindösszesen: 23.112.486.- Ft

- ebből vízdíj hátralék összesen 16.423.700.- Ft
- nem vízdíj hátralék összesen 6.688.786.- Ft

Fenti táblázatban részletezett vízdíj kintlévőségek tartalmazzák a 2009. évi 5. leolvasás számláit is (6.409
eFt), melyek kiegyenlítése 2010. január-február hónapban várható.

A hátralékok tartalmazzák a lakásfenntartási támogatásból havonta folyamatosan levonásra kerülő
összegeket is (500 eFt/hó). Tartalmazzák továbbá a felszámolás alatt lévő, végrehajtás alatt álló
követeléseket, illetve jelzálogjog bejegyzés alatt lévő tartozásokat is.

A Polgármesteri Hivataltól átvett szakfeladatok tekintetében a kintlévőségeket fenti táblázat nem
tartalmazza.

Összegzés

Az intézmény 2010. évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal
összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.
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A költségvetési tervkoncepcióban foglaltak szerint elkészített 2010. évi költségvetés tervezetben intézményi
szinten 185.046 eFt bevétellel szemben 215.551 eFt kiadás jelentkezik, így az intézmény tervezett hiánya -
30.505 eFt. a bevezetőben írt okok miatt.

A tervezett hiányt csökkentené a szennyvíztisztításra kapott állami támogatás (+2.850 eFt), valamint a
közcélú támogatás átadása (+3.200 eFt) az intézmény részére.

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák,
iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények
dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk
még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.
Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):
Konyha

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna
Bölcsőde 8 8 8 8
Óvoda 230 225 154
Iskola 351 309 219
Felnőtt 231
Összesen 8 589 773 381

Étterem
Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna
Óvoda 39 35 20
Iskola 49 175 31
Felnőtt 203
Összesen 88 413 51

A két telephelyen naponta átlagosan 1 186 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1
300 adagos, így a kihasználtság 91,23 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 146 fő részére biztosítunk
ebédet. Az előző évhez viszonyítva jelentősen a felnőtt étkezők (lakossági befizetők) létszáma csökkent az
étteremben 134 fővel naponta. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és
személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2010. évben 20 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő napi nyolc
órában és egy fő napi két órában látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb
karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő
fizikai dolgozóra 74 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem
tisztaságáért két fő takarítónő felel.

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:
Munkakör megnevezése Bértábla szerinti besorolás Létszám (fő)

Intézményvezető D/14 1

Gazdasági ügyintéző D/3 1

Pénztáros E/7 1

Gépjárművezető B/5 1

Szakács( konyhavezető helyettes) B/4 1

Szakács( konyhavezető helyettes) B/5 1

Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/5 1

Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/3 1

Konyhai kisegítő A/3 1

Konyhalány A/6 2



40

A/8 1

A/11 1

A/12 2

A/13 2

A/14 1

Takarító A/7 1

A/10 1

Összesen 20

A konyha alapterülete 288 m2, amihez egy garázs építmény tartozik. A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak
részére biztosított ebéd előállítására. Viszont a minőségbiztosítás előírása alapján egyes helyiségek kis méretűek
(pl: szociális helyiségek), valamint újabb helyiségek kialakítása lenne szükséges ( pl:mosoda ), amelyhez nincs
megfelelő terület.
A garázs építmény alapterülete 73 m2, amit jelenleg göngyölegek tárolására használunk, ugyanis kis mérete és
rossz állaga miatt nem alkalmas a Wolkswagen Krafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne
egy nagyobb alapterületű garázs építése.
A volt bölcsőde épületéből 165 m2 nagyságú területet veszünk igénybe. Helyiségeit iratok tárolására használjuk,
ugyanis a Konyha és az Étterem iroda helységeiben a kis méretük miatt nem megoldott az iratok elhelyezése. A
bölcsőde épülete alkalmas lenne a szociális helyiségek és a mosoda kialakítására, azonban a belső helyiségek
leromlott állapota miatt ez jelentős felújítást igényel. Már az előző évben megkezdődött az épület felújítása, és
ebben az évben is tervezzük a belső helyiségek kisebb átalakítását fol Már az előző évben megkezdődött az
épület felújítása, és ebben az évben is tervezzük a belső helyiségek kisebb átalakítását folyamatosan az anyagi
forrásoknak megfelelően.
Az étterem alapterülete 526 m2. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás
előírásainak.
A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve már az előző években is folyamatosan történt a konyai eszközök cseréje.
Ebben az évben is anyagi forrásainkhoz mérten kisebb eszközök pótlását tervezzük.
Az éves költségvetés bevételének főösszege 144 597 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények
által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi alapján terveztük,
ami 143 869 e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest 11 125 e Ft-tal alacsonyabb. A bevétel elmaradás
egyrészt az ellátottak létszámának csökkenéséből, másrészt a rezsi bevétel csökkenéséből adódik. 2010. január
1-jén a nyersanyagkészlet nyitó egyenlege 2 461 e Ft.
Az egyéb intézményi működési bevételek összege 728 e Ft. Ebből a 2009. december 31-én nyilvántartott vevői
kintlévőség összege 356 e Ft, ami várhatóan ebben az évben kiegyenlítésre kerül. Egyéb működési bevételként
még 40 e Ft összegben kamatbevétel, befőttes üvegek értékesítésből származó bevétel 19 e Ft, bérleti díjból
származó bevétel 312 e Ft lett tervezve. Az előző évi tervkoncepcióban 570 e Ft-tal magasabb volt az egyéb
bevételek összege, ugyanis a tavalyi évben jelentős volt az intézmény vevői kintlévősége.

Az intézmény összes kiadása 141 391 e Ft. Személyi juttatásként 23 991 e Ft-ot terveztünk.. Ebből bérjellegű
kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel számolva, az önkormányzati határozat alapján 19,25 fő
dolgozói létszámmal 22 966 e Ft. Az összeg nem tartalmazza a közalkalmazotti kereset-kiegészítés összegét,
ami várhatóan 1 887 e Ft lesz ebben az évben. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva 2 071 e
Ft-tal alacsonyabb, ami a kereset-kiegészítés összegének felel meg. Az egyéb személyi jellegű kiadások (
étkezési hozzájárulás, közlekedési költség-térítés) összege 1 025 e Ft. Az előző évhez képest ez az összeg 1 938
e Ft-tal kevesebb.
A dologi kiadások összege 111 124 e Ft, ami az előző évhez képest 8 760 e Ft-tal kevesebb. A dologi kiadás
csökkenése a bérleti díjak (étterem bérlet, gépjármű bérlet, ügyviteli szolgáltatás) összegének felel meg.
Élelmezésre 83 682 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 19 042 e Ft-ot
tervezünk.
Az energia kiadások összege 8 400 e Ft. Az energia előirányzatot a 2009-es évi szinten terveztük, a várható
áremelkedéseket nem vettük figyelembe, ezért ebben az évben az előirányzat túllépése várható. Konyhai
edényzetek vásárlására 125 e Ft-ot tudunk ebben az évben fordítani. A nagykonyhai berendezések
karbantartására, javítására 500 e Ft-ot tervezünk, figyelembe véve az előző év tapasztalatait.
Az intézmény működésével kapcsolatban már 2005. évben történt pályázati forrásból a nagykonyhai
berendezések folyamatos cseréje, illetve az Étterem ebédlőjében lévő nyílászárók cseréje. Így a
minőségbiztosítás által előírt követelményeknek nagy mértékben eleget tudunk tenni. Inkább a területileg
felmerülő helyhiány megoldása jelent problémát.



41

C) ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata:

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást, felkérésre
a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg
gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében,
indokolt esetben a beteg otthonában végzi. Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint
az ügyeleti szolgálatban való részvétel.
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a
képzettségüknek megfelelően végezhetnek.
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a
gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi.
A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg
számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi
szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban
(14 vagy 18 éves kortól) szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása során a fogorvos a következő feladatokat
végzi: szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program

Az intézmény által ellátottak száma:

Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők:
Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 3+1 db

- ebből vállalkozás 2 db 1 db 1 db 0 db
Ellátottak száma: 5.583 fő 1.573 fő 7.116 fő

Ügyeletben ellátottak száma: - Fegyvernek 7148 fő
- Örményes 1154 fő
- Kuncsorba 675 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés: Várandós
anyák száma:

0-6 éves korú
gyermekek

Oktatási
int.nem járó ,
otthon gond.

Oktatási
intézménybe
járó gyermek

Óvodába járó
gyermek

I. körzet

7 171 1 - -

II. körzet 16 215 1 - -
III. körzet 12 160 2 - -
Iskolavédőnő - - - 807 270
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Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat
működik.
Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el.
A harmadik betöltetlen körzetet az OALI által biztosított háziorvos bevonásával oldottunk meg. A két
házi gyermekorvosi szolgálatot egy fő házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú
házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátását Dr Kukszova Valentyina házi
gyermekorvos végzi.
A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. számú fogászati
körzetet közalkalmazotti jogviszony keretében, a II. számú fogászati körzetet vállalkozási formában
látják el az orvosok.
Az ügyeleti szolgálatban öt fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont
ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek.
A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez három területi- és egy iskolavédőnő szükséges. Jelenleg
egy fő területi védőnő és 1 fő iskolavédőnő munkáját helyettesítéssel látunk el.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

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

86210111 Háziorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi E.08 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,19
részmunkaidős fizikai A.06 0,22
részmunkaidős fizikai A.10 0,22

86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi D.05 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.06 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

88623011 Fogorvosi alapellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.06 0,18
részmunkaidős fizikai A.09 0,18
részmunkaidős szellemi H.01 1
részmunkaidős szellemi D.06 1

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
teljes munkaidős szellemi F.02 1
teljes munkaidős szellemi F.05 1
részmunkaidős szellemi F.14 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.06 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,08
részmunkaidős fizikai A.06 0,09
részmunkaidős fizikai A.10 0,09

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
részmunkaidős szellemi E.07 0,03
részmunkaidős fizikai A.06 0,04
részmunkaidős fizikai A.10 0,04

Összesen: 10 fő 9,53 fő
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A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése,
alkalmasak- e a funkció ellátására.

Az orvosi rendelő épületének hasznos alapterülete 579 m2 . Ebből a régi épületrész (háziorvosi
rendelők, labor, nagyváró, vizesblokk) 283 m2, az új rész földszinti része (védőnők) 166 m2, emelet
(fogászat) 130 m2.
Az épület jelenlegi kialakítása és mérete nem teszi lehetővé a beteg és az orvos négyszemközti
beszélgetését. A hétvégi ügyeletben az asszisztensek a labor helységben töltik az éjszakát, ahol a
betegeket ellátják (kötözés, EKG). Nem tudunk helyet biztosítani az esetlegesen szakellátást biztosító
orvosok számára. Ettől függetlenül történik nőgyógyászati rákszűrés, allergia szűrések, koleszterin és
vércukorszint mérések, melyek a lakosság számára
ingyenesen vehetők igénybe. 2010 év júniusára a fent említett problémák megszűnnek, mivel az
Orvosi Rendelő rekonstrukciója, illetve bővítése befejeződik minek következtében közel 100 m2-rel
nő az Orvosi Rendelő alapterülete.
Az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 21/1998.(VI.3.) sz. NM rendelet szól. Az
ÁNTSZ illetékes szerve a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén adja ki a működési engedélyt,
illetve a feltételek jogszabályi változása esetén ellenőrzi azok teljesítését. Amennyiben a feltételek
teljesítése nem megfelelő, a Tisztiorvosi Szolgálat visszavonja a működési engedélyt, ami a TB
finanszírozás megvonásával jár együtt.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének főösszege 37.617 eFt.
Az rendelő működési bevétele 3.180 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása
biztosítja.
Támogatás értékű bevételt Örményes és Kuncsorba községek ügyelethez történő hozzájárulása,
valamint aTB egészségügyi finanszírozás adja.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 840 eFt lesz. Örményes 40.000.- Ft /hó és
Kuncsorba 30.000.- Ft/hó hozzájárulást fizet.

- A TB egészségügyi finanszírozás 33.597 eFt, mely nem fedezi az Önkormányzati kiegészítés
nélküli működést,. A hiány 8.8.228 eFt.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 44.699 eFt.
Az intézmény személyi juttatásként 18.809 eFt-ot tervezett. Ebből bérjellegű kiadás 18.629 eFt, mely a
közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Egyéb személyi jellegű kiadások 180 eFt,
mely a fogászati szakfeladaton utazási költségtérítés.
A dologi kiadások összege 20.528 eFt, ebből gáz- és villamos energia 2.200 eFt. Ügyeleti díjak 14.185
eFt, melyből hétközi és hétvégi ügyeleti díj 9.025 eFt, a házi gyermekorvosi szolgálatra fizetett
helyettesítés 4.800 eFt és az iskolaorvosi ellátás 360 eFt. Egyéb dologi kiadás a működési feltételeket
szolgálja, mely 4.143 eFt. Többletkiadást jelent az átszervezést követően az ügyeleti autó fenntartása.

2009. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő
szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, valamint a
védőnői állás pályázat útján történő betöltése a két üres körzetben.

Az intézmény 2009. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van.

-.-.-.-.-.-.-



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a február 25-i ülésén a koncepció alapján elkészült költségvetést úgy fogadta el,
hogy azt felül kell vizsgálni és a március 25-i ülésre módosítási javaslatokat kell tenni.

A felülvizsgálat eredményeként teszünk javaslatot a költségvetés módosítására, valamint ezt
megalapozó tartós kötelezettségvállalási határozat és a koncepció módosítására.

Az anyaghoz mellékeljük az intézmények szöveges indoklását és a koncepció szerint elkészített 1. sz.
mellékleteiket, melyek kiemelt előirányzatonként mutatják be a 2009. évi induló költségeket, a 2009.
évi teljesítést és a 2010. évi tervezett számokat, melyek megegyeznek a módosítással.

A 2010 évi költségvetésünk készítését jelentősen befolyásolta a 2009 évi zárás, ami 31.493 eFt
működési hiány növekedést hozott, és ennek terheli 2010 évben is jelentkeznek.
A 2009 évi költségvetés induló és záró főösszege között 279.214 eFt növekedés van, ebből 72.908 eFt
fejlesztési növekedés, 108.361 eFt a dologi növekedése, 97.945 eFt az egyéb kiadás növekedés. Ezzel
szemben pótlólag jelentkező többlet bevételek 247.721 eFt, 31.493 eFt-tal maradnak el a kiadásoktól,
ami a hiányt növelte.

A 2009 évi hiány keletkezésének oka: Elsősorban a részben önálló intézményeknél és a hivatalnál
„megnövekedett hiány”, mely a vízmű 13 millió Ft bevételi kieséséből és a hivatalnál vállalt többlet
feladatokból adódik.

Az előterjesztésben több módosulás történt, ez elsősorban a költségvetési rendeletet érinti, ugyanis az
előző években keletkezett hiányt pénzmaradványkor kell kimutatni, és a rendeletben szereplő
főösszegek csak a 2010 évre vonatkoznak. Ezek figyelembevételével készült el az 1. sz. melléklet is.
Az előző éveket terhelő hiány pénzmaradványként kerül kimutatásra, a 2009 évi záráskor a szabad
pénzmaradvány csak a hiányt fogja mérsékelni. Tehát automatikusan hiány csökkentésre kell
felhasználni.

A felülvizsgálat eredménye:

A költségvetés felülvizsgálata megtörtént valamennyi intézménynél és a hivatalnál. Az
intézményeknél megvizsgáltuk az össz kiadásokat, azon belül a kiemelt előirányzatokat. Minden
intézménynél az össz kiadás 5-10 %-kal alacsonyabb szinten van tervezve, mint a 2009. évi
előirányzat. A személyi kiadásoknál hasonló mértékű a csökkenés, kivéve az Orvosi Rendelőt és az
Orczy iskolát, ahol a pedagógiai szakszolgálat miatt a bér az előző évi 100 %-a. A hivatalnál a közcélú
foglalkoztatottak miatt 8.064 eFt-tal több bér került tervezésre, így az előző évit meghaladja több mint
1 %-kal.

A dologi kiadásoknál a 2009-hez képest 23 millióval nőtt az össz dologi kiadás szinte valamennyi
intézménynél. Az Orvosi Rendelőnél és a Polgármesteri Hivatalnál jelentős növekedés van. A
hivatalnál a dologi növekedésből 22 millió Ft halmozódást jelent, mivel az új intézmény
szolgáltatásként 22 millió Ft-ot terhel át a hivatalnál megtervezett növénytermesztési költségként.
Ezzel korrigálva a hivatalnál is 97,5 %-on van tervezve a dologi kiadás.



Összességében a 2009-hez képest alacsonyabb kiadási főösszeg nem jelent feladat elmaradást.

A 2010. évi költségvetésünkben jelentős fejlesztési és működési hitel van tervezve, ezért
megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat korábbi időszakban milyen mértékben vett igénybe külső
forrást. (előterjesztés 1. sz. melléklete: Fegyvernek Önkormányzat 1990-2000, 2001-2008 közötti
kiadásai és hitel felvétele)
E táblázat szerint 1990-től 2000-ig, a tizenegy éves időszakban volt a legmagasabb arányú az
önkormányzat fejlesztési kiadása az össz kiadáson belül, és jelentős volt a fejlesztési hitel és a
működési hitel is annak ellenére, hogy jelentős lakossági forrás megvonás történt.
A 2001-2008-as időszakban a csökkenő fejlesztési arány ellenére nőtt a fejlesztési hitel aránya a
felhalmozáson belül, de csökkent a működési hitel.

Tájékoztatásként egy-egy évet kiemeltünk, pl. a 2000. évet, amikor jelentős a felhalmozási teljesítés,
viszonylag alacsony a fejlesztési hitel aránya.
Megvizsgáltuk ezt az időszakot az össz hitelünk a főösszegen belül viszonylag alacsony mértékű.
2008-ig 17,5 milliárd Ft főösszeghez 6,47 % hitelt vettünk fel.
Ha tovább vizsgáljuk a táblázatot, jól látható, hogy a működési kiadásból a bér- és járulék csökkent.
Az 1990-es években nagyon magas volt a bér járuléka. Ha az össz bevételeket vizsgáljuk, akkor
viszont a többi önkormányzattól eltérően az össz bevételből a saját- és a működési bevételünk 30 %
körül alakult, mivel egyre több feladatot vállalt az önkormányzat. Más önkormányzatoknál a saját
bevétel csak ott éri el ezt az arányt, ahol nagyon magas az adóbevétel.

A táblázatban szereplő 2010 évi tervszámok alapján jelentős az össz kiadáson belül a fejlesztés aránya,
ehhez szükséges fejlesztési hitel (pályázat nélküli fejlesztések, vízmű tetőszigetelés). A működési
hitelünk az össz működési kiadáson belül még mindig 10 % alatt van.
A járulék csökkenés következtében a működési kiadásból a bér és járulék aránya csökkent.
A bevételi oldalon a saját bevételünk aránya csökkent, mivel nincs az eredetiben pénzmaradvány
tervezve, központi forrás is csökkent működésen belül. Ennek oka, hogy a főösszegben jelentős a
fejlesztési arány.

Az előterjesztéshez mellékeljük továbbá 2. sz. mellékletként a korábban elkészített összehasonlító
táblát, amelyben a felhalmozás és hitel nélkül mutatjuk be a működési többletet,ami a 2009 évi 35.819
eFt-ról jelentősen csökkent.

A felülvizsgálat érintette a költségvetési rendeletünket is, mint már korábban jeleztük, a
rendeletünkben a tényleges évi hiány többletet kell kimutatnunk. A 2009-ben és korábbi években
felhalmozott hiányt (hiteleket) pénzmaradványként kell tervezni, mely értelemszerűen negatív
pénzmaradvány lesz.

Részletes indoklás: (intézmények szöveges indoklása)

intézményi szöveges……………

Költségvetés módosítási javaslatok indoklása:

Az önálló intézmények közül csak a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központnál teszünk javaslatot a költségvetés módosítására, mivel itt változtak az igénybevevők,
illetve a koncepcióban nem jól lett meghatározva a kiadás.
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a február 25-i ülésén a koncepció alapján elkészült költségvetést úgy
fogadta el, hogy azt felül kell vizsgálni és a március 25-i ülésre módosítási javaslatokat kell
tenni.

A felülvizsgálat eredményeként teszünk javaslatot a költségvetés módosítására, valamint ezt
megalapozó tartós kötelezettségvállalási határozat és a koncepció módosítására.

Az anyaghoz mellékeljük az intézmények szöveges indoklását és a koncepció szerint
elkészített 1. sz. mellékleteiket, melyek kiemelt előirányzatonként mutatják be a 2009. évi
induló költségeket, a 2009. évi teljesítést és a 2010. évi tervezett számokat, melyek
megegyeznek a módosítással.

A 2010. évi költségvetésünk készítését jelentősen befolyásolta a 2009 évi zárás, ami 31.493
eFt működési hiány növekedést hozott, és ennek terheli 2010 évben is jelentkeznek.
A 2009 évi költségvetés induló és záró főösszege között 279.214 eFt növekedés van, ebből
72.908 eFt fejlesztési növekedés, 108.361 eFt a dologi növekedése, 97.945 eFt az egyéb
kiadás növekedés. Ezzel szemben pótlólag jelentkező többlet bevételek 247.721 eFt, 31.493
eFt-tal maradnak el a kiadásoktól, ami a hiányt növelte.

A 2009 évi hiány keletkezésének oka: Elsősorban a részben önálló intézményeknél és a
hivatalnál „megnövekedett hiány”, mely a vízmű 13 millió Ft bevételi kieséséből és a
hivatalnál vállalt többlet feladatokból adódik.

Az előterjesztésben több módosulás történt, ez elsősorban a költségvetési rendeletet érinti,
ugyanis az előző években keletkezett hiányt pénzmaradványkor kell kimutatni, és a
rendeletben szereplő főösszegek csak a 2010. évre vonatkoznak. Ezek figyelembevételével
készült el az 1. sz. melléklet is. Az előző éveket terhelő hiány pénzmaradványként kerül
kimutatásra, a 2009 évi záráskor a szabad pénzmaradvány csak a hiányt fogja mérsékelni.
Tehát automatikusan hiány csökkentésre kell felhasználni.

A felülvizsgálat eredménye:

A költségvetés felülvizsgálata megtörtént valamennyi intézménynél és a hivatalnál. Az
intézményeknél megvizsgáltuk az össz kiadásokat, azon belül a kiemelt előirányzatokat.
Minden intézménynél az össz kiadás 5-10 %-kal alacsonyabb szinten van tervezve, mint a
2009. évi előirányzat. A személyi kiadásoknál hasonló mértékű a csökkenés, kivéve az Orvosi
Rendelőt és az Orczy iskolát, ahol a pedagógiai szakszolgálat miatt a bér az előző évi 100 %-
a. A hivatalnál a közcélú foglalkoztatottak miatt 8.064 eFt-tal több bér került tervezésre, így
az előző évit meghaladja több mint 1 %-kal.



A dologi kiadásoknál a 2009-hez képest 23 millióval nőtt az össz dologi kiadás szinte
valamennyi intézménynél. Az Orvosi Rendelőnél és a Polgármesteri Hivatalnál jelentős
növekedés van. A hivatalnál a dologi növekedésből 22 millió Ft halmozódást jelent, mivel az
új intézmény szolgáltatásként 22 millió Ft-ot terhel át a hivatalnál megtervezett
növénytermesztési költségként.
Ezzel korrigálva a hivatalnál is 97,5 %-on van tervezve a dologi kiadás.

Összességében a 2009-hez képest alacsonyabb kiadási főösszeg nem jelent feladat elmaradást.

A 2010. évi költségvetésünkben jelentős fejlesztési és működési hitel van tervezve, ezért
megvizsgáltuk, hogy az önkormányzat korábbi időszakban milyen mértékben vett igénybe
külső forrást. (előterjesztés 1. sz. melléklete: Fegyvernek Önkormányzat 1990-2000, 2001-
2008 közötti kiadásai és hitel felvétele)
E táblázat szerint 1990-től 2000-ig, a tizenegy éves időszakban volt a legmagasabb arányú az
önkormányzat fejlesztési kiadása az össz kiadáson belül, és jelentős volt a fejlesztési hitel és a
működési hitel is annak ellenére, hogy jelentős lakossági forrás megvonás történt.
A 2001-2008-as időszakban a csökkenő fejlesztési arány ellenére nőtt a fejlesztési hitel aránya
a felhalmozáson belül, de csökkent a működési hitel.

Tájékoztatásként egy-egy évet kiemeltünk, pl. a 2000. évet, amikor jelentős a felhalmozási
teljesítés, viszonylag alacsony a fejlesztési hitel aránya.
Megvizsgáltuk ezt az időszakot az össz hitelünk a főösszegen belül viszonylag alacsony
mértékű. 2008-ig 17,5 milliárd Ft fejlesztési összeghez 6,47 % hitelt vettünk fel.
Ha tovább vizsgáljuk a táblázatot, jól látható, hogy a működési kiadásból a bér- és járulék
csökkent. Az 1990-es években nagyon magas volt a bér járuléka. Ha az össz bevételeket
vizsgáljuk.A saját- és a működési bevételünk 30 % körül alakult, mivel egyre több feladatot
vállalt az önkormányzat. Más önkormányzatoknál a saját bevétel csak ott éri el ezt az arányt,
ahol nagyon magas az adóbevétel.

A táblázatban szereplő 2010. évi tervszámok alapján jelentős az össz kiadáson belül a
fejlesztés aránya, ehhez szükséges fejlesztési hitel (pályázat nélküli fejlesztések, vízmű
tetőszigetelés). A működési hitelünk az össz működési kiadáson belül még mindig 10 % alatt
van.
A járulék csökkenés következtében a működési kiadásból a bér és járulék aránya csökkent.
A bevételi oldalon a saját bevételünk aránya csökkent, mivel nincs az eredetiben
pénzmaradvány tervezve, központi forrás is csökkent működésen belül. Ennek oka, hogy a
főösszegben jelentős a fejlesztési arány.

Az előterjesztéshez mellékeljük továbbá 2. sz. mellékletként a korábban elkészített
összehasonlító táblát, amelyben a felhalmozás és hitel nélkül mutatjuk be a működési
többletet,ami a 2009 évi 35.819 eFt-ról jelentősen csökkent. 2010-ben a módosítás után is
alacsony.

A felülvizsgálat érintette a költségvetési rendeletünket is, mint már korábban jeleztük, a
rendeletünkben a tényleges évi hiány többletet kell kimutatnunk. A 2009-ben és korábbi
években felhalmozott hiányt (hiteleket) pénzmaradványként kell tervezni, mely
értelemszerűen negatív pénzmaradvány lesz.



Részletes indoklás: (intézmények szöveges indoklása)

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 1.200 e Ft

A működési ezen belül az étkezési bevétel előirányzatát
javaslom növelni technikai okok miatt + 223 e Ft

- Örményes telephely + 223 e Ft
-

A támogatásértékű, ezen belül a szoc.pol. támogatás
előirányzatát javaslom csökkenteni technikai okok miatt - 10.579 e Ft

- Fegyvernek telephely - 3.049 e Ft
- Örményes telephely - 2.537 e Ft
- Kuncsorba telephely - 4.993 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni + 9.156 e Ft
Szociálpolitikai támogatás technikai okok miatt
-Önkormányzati kigészítés

- Fegyvernek telephely + 3.049 e Ft
- Örményes telephely + 2.016 e Ft
- Kuncsorba telephely + 1.552 e Ft

Össesen: + 6.617 e Ft
-Megállapodás 6.pont. szer.korr.

- Örményes telephely + 298 e Ft
- Kuncsorba telephely + 3.441 e Ft

Összesen: + 3.739 e Ft

- Fegyvernek telephely
- Normatív támogatás növekedése étkezők számának

változása miatt + 600 e Ft
- Kistérségi támogatás változása + 36 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I.csökkenése - 1.836 e Ft

Telephely összesen: - 1.200 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: - 1.200 e Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni - 1.200 e Ft

- -Fegyvernek ( karbantartási munkák ) - 1.200 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint: 0 e Ft
Támogatás értékű bevétel változása - csökkenés - 22.983 e Ft
- technikai jellegű változás



Fegyvernek: Óvodák
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 19.752 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde

Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 557 e Ft
Örményes:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 1.921 e Ft
Kuncsorba:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 753 e Ft

Intézményfinanszírozás : változása - növekedés +22.983 e Ft
Fegyvernek: Óvodák
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz + 19.752 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz + 557 e Ft
Örményes:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz + 1.921 e Ft
Kuncsorba:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz + 753 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. 0 eFt

A kiadások vonatkozásában nincs változás, illetve módosítás

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

Támogatás értékű bevétel változása - csökkenés - 47.780 e Ft
- technikai jellegű változás

Fegyvernek összesen:
Szoc.pol.étkezés átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 42.092 e Ft

Örményes:
Szoc.pol.étkezés átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 4.475 e Ft
Kuncsorba:
Szoc.pol.étkezés átkerül az intézményfinanszírozáshoz - 1.213e Ft

Intézményfinanszírozás : változása - növekedés +47.780 e Ft
Fegyvernek összesen:
Szoc.pol.étkezés átkerül az intézményfinanszírozáshoz +42.092 eFt
Örményes:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz +4.475 e Ft
Kuncsorba:
Szoc.pol.étkezéshez átkerül az intézményfinanszírozáshoz +1.213 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. 0 eFt



A kiadások vonatkozásában nincs változás, illetve módosítás

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény felülvizsgálta költségvetését módosítási javaslatot nem tett.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Önk.-Igazgatás-
FEGYVERNEK
8411261-1
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
NŐ

+23.237

1. Felhalmozási és tőke bevételek +3.000
=Pénzügyi bef. bevételei +3.000
-TIGÁZ osztalék 2010. évre
várható bevétele

+3.000

2. Támogatás értékű bevételek +16.081
=Egyéb működési c. támogatás
ért. bevételek

+200

-Védőnő költségtérítése
Tiszapüspöki Önkormányzattól

+200

=Egyéb felhalmozási c.
támogatás értékű bev.

+15.881

-TEKI támogatás átvezetése
841901-9 szakfeladatról

+15.881

3. Véglegesen átvett pe. +3.556
=működési c. pe. átvételek +3.556
-Kezesség, garanciavállalás
megtérülése

+3.556

4. Támogatási kölcsönök
visszatérülése

+600

=működési c. tám. kölcsön
visszatérülése

+600

-fogorvosnak nyújtott szoc.
kölcsön visszatérülése

+600

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ +9.663
1. Személyi juttatások -948

=Bér -948
-köztisztviselők alapilletménye
csökken 1 fő 11 havi
munkabérével létszámcsökkentés
miatt

-948

2. Járulékok -257
-NYBJ -228
-TEGBJ -14
-PEGBJ -5
-MEPJ -10



3. Dologi kiadások
=Egyéb dologi kiadások +2.063
-Szolgáltatások kiadásai és
kapcsolódó ÁFA

+2.063

-Kötelezettségvállalás alapján a
szemünk fénye programon belül
világító testek bérleti díja(1.651
eFt+412 eFt+ÁFA)

+2.063

4. Tartalék +8.805
=Működési tartalék +8.805
-Előző évek pénzmaradványát
csökkentő tétel a költségvetés 1.
sz. módosításából adódóan

+8.805

III. Pénzügyi Igazgatás-Fegyvernek
8411291-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ +251

1. Személyi juttatások +198
=Bér +198
-helyettesítési pótlék 2 fő részére
2010. április 1-ig

+198

2. Járulékok +53
-NYBJ +47
-TEGBJ +3
-PEGBJ +1
-MEPJ +2

III. Adó-ill.beszedése -Fegyvernek
8411331-1
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
CSÖKKEN

-2.319

1. Személyi juttatások -1.867
=Bér -1.674
-2010. április 1-től 1 fő álláshely
megszűntetése

-1.871

-helyettesítési pótlék 2 fő részére
2010. április 1-ig

+197

=Egyéb -193
-álláshely megszűnés miatt
CAFETERIA juttatás csökken

-193

2. Járulékok -452
-NYBJ -402
-TEGBJ -25
-PEGBJ -8
-MEPJ -17

IV. Önk. Elszámolásai
841901-9
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
CSÖKKEN

-15.881

1. Támogatások -15.881
=Önk. költségvetési támogatása -15.881
*Fejlesztési támogatások -15.881



-TEKI támogatások átvezetése
8411261-1
szakfeladatra(TECHNIKAI
TÉTEL)

-15.881

V. Önk. elszámolásai költségvetési
szerveikkel
841907-9
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ +81.342

1. Intézményfinanszírozás +81.342
-TECHNIKAI tétel SZOCPOL
átvezetés étkeztetési támogatás
szakfeladatról

+81.342

VI. Közcélú foglalkoztatás
8904421
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NŐ +3.834

1. Személyi juttatások +3.020
=Bér +3.020
-3 fő közfoglalkoztatás szervező
bére

+3.020

2. Járulékok +814
-NYBJ +724
-TEGBJ +45
-PEGBJ +15
-MEPJ +30
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
NŐ

+4.113

1. Támogatás értékű bevételek +4.113
=Működési c. támogatás értékű
bevételek

+4.113

-ÉAMK támogatás-
közfoglalkoztatás szervezők 3 fő

+4.113

VII. Finanszírozási műveletek
841906-9
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
CSÖKKEN

-163.369

1. Hitelek -163.369
=Működési c. hitelfelvétel -163.369
-Rövid lejáratú működési hitel
felvétele

-163.369

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
CSÖKKEN

-160.757

1. Hitelek -160.757
=Működési c. hitel visszafizetés -160.757
-Rövid lejáratú hitel visszafizetése -160.757

VIII. Étkeztetési
támogatás(SZOCPOL)
szakfeladat
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
CSÖKKEN

-81.342



-SZOCPOL (átvezetés technikai
tétel )

-81.342

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI Konyha

A Bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 1 748 e Ft-
tal

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni összesen - 1 748 e Ft-
tal

Az étkezési térítési díj bevételi előirányzatának csökkentése az alábbiak szerint - 1 748 e Ft-tal
-A szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatának csökkentése
a lakossági étkezők létszámának csökkenése miatt: - 1 398 e Ft

-A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatának
csökkentése a bevétel kiesés miatt: - 350 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 1 751 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni összesen: - 59 e Ft-
tal
-Az Egyéb személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenteni - 59 e Ft-tal

-A telefon magáncélú használatára tervezett kiadás összegével: - 36 e Ft
-A közlekedési költségtérítés összegének csökkentése: - 23 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni összesen - 342 e Ft-
tal
-A társadalombiztosítási járulék előirányzatát javaslom megemelni: + 220 e Ft-tal

-A munkaerőpiaci járulék összege miatt: + 230 e Ft
-A telefon magáncélú használatának járuléka miatt: - 10 e Ft

-A munkaadói járulék előirányzatát javaslom csökkenteni: - 230 e Ft-tal
-Az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát javaslom csökkenteni: - 332 e Ft-tal

A dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni összesen - 1 350 e Ft-
tal

Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát javaslom csökkenteni: - 3 492 e Ft-tal
-A bevétel kiesés nyersanyag költségének összege: - 793 e Ft
-Az éves nyersanyagnorma megtakarítás összege: -2 000 e Ft
-Élelmiszerbeszerzés csökkenésének ÁFÁ-ja: - 699 e Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni összesen: + 2 142 e Ft-tal
-Gyógyszer-, vegyszer beszerzés előirányzatának megemelése: + 3 e Ft
-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatának megemelése : + 100 e Ft
-Hajtó-és kenőanyag beszerzés előirányzatának megemelése: + 70 e Ft
-Kisértékű tárgyi eszközök besz. előirányzatának megemelése: + 100 e Ft



-Munkaruha vásárlás előirányzatának megemelése: + 160 e Ft
-Tisztítószer vásárlás előirányzatának megemelése: + 1 303 e Ft
-Kommunikációs szolgáltatások előirányzatának csökkentése: - 17 e Ft
-Egyéb kommunikációs szolg.(internet előfiz.díj)előirányzatának
csökkentése: - 47 e Ft

-Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad.előirányzatának megemelése: + 145 e Ft
-Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. előirányzatának csökkentése: - 302 e Ft
-Vásárolt közszolgáltatások előirányzatának megemelése: + 96 e Ft
-Pénzügyi szolgáltatások előirányzatának megemelése: + 101 e Ft
-Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa előirányzatának csökkentése: - 1 319 e Ft
-ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatának megemelése: + 1 596 e Ft
-Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatának megemelése: + 153 e Ft

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

Az intézmény felülvizsgálta költségvetését módosítási javaslatot nem tett.

C) EGÉSZSÉGÜGY-FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 1146

I. Személyi juttatás -897
= Bér

Házigyermeko.szolg. keresetkieg. Tervh. - 1031
Ügyeleti szolg. Százalékos mego. Tervh. + 134

II. Járulékok - 249
A személyi juttatás csökkenés miatt - 269
Egészségügyi hozzájárulás dec.hó + 20

III. Dologi kiadások
= Energia kiadások
= Ügyeleti díj
= Egyéb dologi kiadások

VII. Felhalmozási kiadások
= Felújítás
= Beruházás
Nem tervezünk vásárlást.

VIII. Tartalék

Költségvetés módosítási javaslatok indoklása:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül az I. , II., III. címeknél technikai
jellegű előirányzat módosítást javaslunk az étkezési támogatások (szocpol) tekintetében. Az
eredeti költségvetésben a támogatás értékű bevételek között szerepeltetett tétel az
intézményfinanszírozás részét kell, hogy képezze. Természetesen a Polgármesteri Hivatalnál a
kiadási előirányzat módosítására ezzel összhangban tettünk javaslatot.



Az önálló intézmények közül csak a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központnál teszünk főösszeget is érintő javaslatot a költségvetés módosítására, mivel itt
változik a szolgáltatásokat igénybevevők száma , illetve a felülvizsgálat eredményeként
megállapítást nyert, hogy koncepcióban meghatározott kiadás összeget is szükséges
módosítani.
A Polgármesteri Hivatal költségvetés módosítási javaslata érinti a költségvetés bevételi és
kiadási oldalát egyaránt. A bevételi oldalon az eredeti költségvetésből kimaradt néhány tétel
(Tigáz osztalék bevétele, védőnői költségek megtérülése, kezesség, garanciavállalás
megtérülése, valamint a közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásához pályázott összeg). A
kiadásoknál a Hivatal 2010. április 1-től javaslatot tesz 2 fő létszámcsökkentésére, melyhez
kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékok csökkentését javasoljuk. Javasoljuk még a
személyi juttatások és járulékok növelését az április 1-ig kifizetésre kerülő helyettesítésre
pótlékok összegével, illetve a közfoglalkoztatás szervezők bérének és járulékainak
összegével. A dologi kiadások növelésére a szemünk fénye program keretében a világító
testek bérleti díjának éves összegével teszünk javaslatot, mely az eredeti költségvetés
tervezésekor kimaradt a költségvetésből. Technikai tételként szerepel a TEKI támogatások
állami támogatások közül a támogatás értékű bevételek közé történő átvezetése(összhangban
a kincstárnak leadandó költségvetéssel), illetve az önálló intézményeknél említett étkeztetési
támogatás átvezetése az intézményfinanszírozáshoz. Jogszabályi változásból adódóan
[292/2009.(XII.19.) korm.rend. 243.§. (2) bek. d) pontja ; 207.§. (4) bek. ] ( a rövid lejáratú
hiteleket (folyószámla, munkabér) a költségvetésben nem szabad szerepeltetni, a
pénzmaradvány elszámolásánál kell figyelembe venni, ezért a finanszírozás szakfeladaton a
hitel felvételeknél illetve visszafizetésnél javasoljuk csökkenteni az előirányzatot.
Összességében a költségvetés 1. számú módosításának következtében 8.805 eFt bevételi
többlet jelentkezik, melyet az előző évi negatív pénzmaradvány csökkentésére a Tartalékok
között szerepeltetünk.
Az önállóan működő intézmények közül a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
intézmény nem terjesztett elő módosítási javaslatot, a Gyermekélelmezési Konyha illetve az
Orvosi Rendelő részéről a felülvizsgálathoz kapcsolódóan érkezett módosítási javaslat. A
Gyermekélelmezési Konyhánál tervezési hiba, valamint az étkezők számának csökkenése
indokolja a módosításra tett javaslatikat.
Az Orvosi Rendelő módosító javaslatában tervezési hiba miatt csökkenti kiadási előirányzatát
(személyi juttatások, járulékok)

Tisztelt Képviselőtestület !

Fent leírtak ismeretében kérem szíveskedjenek elfogadni a költségvetés módosítására tett
javaslatot az alábbi rendelet tervezettel. A rendelet módosítása az alább felsoroltak miatt
indokolt:

A rendelet tervezet 1-2-3-4. §-a:
-A módosítás következtében változik a költségvetés főösszege
-a főösszegen belül a működési, felhalmozási bevételek, kiadások összege(jogszabályi
változásból adódóan a költségvetési előirányzatok között nem szerepelhet a működési hitel
felvétel és visszafizetés)
-a kiemelt előirányzatok módosulnak
-A módosítási javaslat érinti az engedélyezett létszámkeretet(Önkormányzati igazgatás -1 fő,
adó illeték kiszabás, beszedés -1 fő, közcélú foglalkoztatás +3 fő =+1 fő



A rendelet tervezet 5. §-a :
- jogszabályi változásból adódóan a költségvetési előirányzatok között nem szerepelhet a
működési hitel felvétel és visszafizetés ezek nélkül a költségvetési működési többlet összege:
8.805 eFt, a költségvetési felhalmozási hiány biztosítására az Önkormányzat fejlesztési hitelt
vesz fel 64.523 eFt-ot
A rendelet tervezet 6.§-a:
A költségvetés módosításának következtében keletkező működési többlet tartalékba helyezése
miatt, illetve a működési és felhalmozási tartalék elkülönítése miatt javasoljuk a változást
átvezetni a rendeleten.

A rendelet tervezet 7. §-a:
- A bér, illetmény, különböző díj fizetés napját szabályozó rendelkezést hatályon kívül kell
helyezni, mert az állami támogatások finanszírozási rendje megváltozott az Önkormányzat a
továbbiakban a munkatörvénykönyve szerinti határidőig fogja a bérfizetéseket ütemezni.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2010.(......) számú rendelet tervezete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. 1.) pontja alapján, figyelemmel a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakra
Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:

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

eFt-ról eFt-ra
a.) bevétel főösszegét 2.106.677 1.953.252
- működési célú bevétel 1.590.425 1.597.369
- fejlesztési célú bevétel 288.360 291.360
- finanszírozási célú bevételeit 227.892 64.523
= működési célú bevétel 163.369 0
= fejlesztési célú bevétel 64.523 64.523
b.) kiadás főösszegét 2.106.677 1.953.252
- működési célú kiadás 1.587.825 1.595.957
- fejlesztési célú kiadás 333.370 332.570
- finanszírozási célú kiadásait 185.482 24.725
=működési célú kiadás 160.757 0



=fejlesztési célú kiadás 24.725 24.725

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

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

eFt-ról eFt-ra
- Működési bevételek 798.042 796.517
= intézményi működési bevétel 457.388 455.863
= önk.sajátos működési bevétel 340.654 340.654

- költségvetési támogatások 663.380 647.499
- felhalmozási és tőke jellegű
bevétel 7.591

10.591

- támogatás értékű bevétel 398.923 337.775
- véglegesen átvett pénzeszköz 6.387 9.943
- működési célú hitel 163.369 0
- fejlesztési célú hitel 64.523 64.523
- működési célú pénzmaradvány - -
- kölcsönök visszatérülése 4.462 5.062

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

eFt-ról eFt-ra
Személyi juttatások 619.616 619.063
Munkaadókat terhelő járulékok 161.414 160.981
Dologi kiadások 620.462 619.975
Pénzeszköz átadás ÁH-on
kívülre 5.850

5.850

Egyéb támogatások 179.603 179.603
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.567 1.567
Támogatás értékű kiadások 1.047 1.047
Felhalmozási célú kiadások 230.065 230.065
Felújítások kiadásai 94.533 94.533
Működési célú tartalék 3.000 11.805
Fejlesztési célú tartalék 1.338 1.338
Adott kölcsönök 2.700 2.700
Működési hitelek kiadásai 160.757 0
Fejlesztési hitelek kiadásai 24.725 24.725

4.§. A rendelet 1. §. (2) C) pontában a Létszámkeret(álláshely):

„353,66 fő” -ről
„354,66 fő „-re módosul.

5.§. A rendelet 1 §.(3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:



„ a) A költségvetési működési többlet összege: 8.805 e Ft, melyet az előző évek
negatív pénzmaradványának csökkentésére a működési tartalékok között kell
szerepeltetni.

b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 64.523 eFt, melyet hosszú lejáratú
fejlesztési hitel felvétellel kell finanszírozni.”

6. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint
módosul:

A költségvetési tartalék 13.143 eFt , melyből

 Működési tartalék : 11.805 eFt
= polgármesteri keret 2.000 eFt.
= 23/2002.(VI.1.) önk.r. alapján vállalkozók támogatás 1.000 eFt.
= Előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tartalék 8.805 eFt

 Fejlesztési tartalék : 1.338 eFt
= közművelődési pályázathoz önrész 500 eFt
= vízmű fejlesztési tartalék 838 eFt

7.§. A rendelet 6. §. (2) bekezdése hatályát veszti.

Fegyvernek, 2010. március 19.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester jegyző

Készítette: Temesváriné B. Ágnes
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Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 6. sz. melléklete

1735759

14221 13500 11500

11805 1000 1000

1567 1567

800 200

163369 160589

200

182528 179603

1047 524 524

1567

160606 159804

601020 604515 607537

Működési célú kiadások összesen (12+....+23) 1595957 1744327

Rövid lejáratú hitel kamata

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

Tartalékok

Támogatásértékű működési kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi
eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb
támogatás

1597369

160981

185453

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások 619063

14

616518 613435

Rövid lejáratú hitel

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen (01+....+10) 1758504 1747266

600

160589 141823

154284 150721 151474

904871

6418 6451

92263

895890

9943

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja,
működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi
jövedelemadó bevétele

444389 448144 450384

92263 92263

900369

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre

01

15

03

05

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Támogatásértékű működési bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
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Sor-
szám

1 2 3 4 5
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A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1953252 1828542 1836682

1338 1000 1000

1953252 1828542 1836682

357295 84215 100923

4734 3056 1921

1900 1500 1500

24725 17636 15002

230065 59523 80000

94533 1500 1500

355883 70038 89416

64523 8070 9600

4462 3000 2000

11474 9087 16000

264833 42366 54400

6280 7515 7416

Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

Hosszú lejáratú hitel kamata

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Fejlesztési célú támogatások

4311

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a
felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)



Fegyvernek Önkormányzat 1990-2000, 2001-2008. közötti kiadásai és hitel felvétele (eFt-ban)
előterjesztés 1. sz melléklete

Kiadás Hitel Arányok (%) Műk.kia
dásból
bér+jár.
%

Időszak Kiad.főösszeg
(1)

Felhalm.
(2)

Működ.
(3)

Működ.
(4)

Felhalm.
(5)

Együtt
(6)

Fejl.(2/1) Felj.hitel
(5/2)

Műk.hitel
(4/3)

Össz
hitel
(6/1)

1990-2000 4.884 854 4.030 375 64 439 17,49 7,49 9,30 8,99 44,49
2001-2008 12.669 963 11.706 526 170 696 7,60 17,65 4,49 5,49 42,06
Össz. 17.553 1.817 15.736 901 234 1.135 10,35 12,88 5,72 6,47 42,68

Tájékoztató
adatok
2000 958 159 799 59 15 74 16,60 9,43 7,38 7,72 39,05
2008 2.004 101 1.903 140 25 165 5,04 24,75 7,36 8,23 40,20
2009 záró 2.219 240 1.979 139 27 166 10,8 11,25 7,0 7,48 44,85
2010 terv 2.107 325 1.781 163 65 228 15,42 20,00 9,15 10,82 43,85

Fegyvernek Önkormányzat 1990-2000, 2001-2008. közötti bevételei (eFt-ban)

Időszak Főösszeg (1) Saját bev. (2) Központi forrás Arányok %
Összes bevétel Működési (3) Felhalm.(4) Saját (2/1) Műk.(3/1) Össz.(4/1)

1990-2000 5.057 1.476 3.447 134 29,19 68,16 2,65
2001-2008 12.325 3.800 8.141 384 30,83 66,05 3,12
Össz. 17.382 5.276 11.588 518 30,35 66,67 2,98

Tájékoztató
adatok
2000 972 285 651 36 29,32 66,98 3,7
2008 2.061 618 1.408 35 29,99 68,32 1,69
2009 záró 2.219 624 1.474 121 28,12 66,43 5,45
2010 terv * 2.107 532 1.285 290 25,25 60,99 13,76
* pénzmaradvány nélkül



Megnevezés 2009. év terv ei. 2010.mód. Eltérés

BEVÉTELEK
Saját bevétel 458 137 464 979 6 842
Pénzmaradvány 1 300 0 0
Állami támogatás 711 213 647499 -63714
Fejlesztési támog 3 459 15881 12422
Átvett pe. Működési 107 414 122761 15347
Átvett pe. Fejlesztési 138 246 248952 110706
SZJA és Gjműadó együtt 276 683 273791 -2892
Helyi adók 49 303 66863 17560
TB finanszírozás 33 215 33597 382
Működési hitel 129 264 163369 34105
Fejlesztési hitel 26 632 64523 37891
Kölcsön törlesztés 4 861 4462 -399

Összesen 1 939 727 2106677 166950

KIADÁSOK
Személyi juttatások 632 712 619616 -13096
Járulékok 197 764 161414 -36350
Dologi kiadások 597 586 620462 22876
Működési pe. Átadás 11 152 6897 -4255
Egyéb támogatás 148 284 179603 31319
Ellátottak támogatása 1 451 1567 116
Felhalmozási kiadások 167 187 324598 157411
Tartalék 13 158 4338 -8820
Hiteltörlesztés 166 233 185482 19249
Adott kölcsön 4 200 2700 -1500

ÖSSZESEN 1 939 727 2106677 166950
Tájékoztató adatok
Műk.bevétel 35 819 17 297 -22644
Kiadás különbözete:
Önálló int.fin. 565843 532070 -33773
Normatíva 442255 370299 -71951
Kistérségi 37017 32571 -4446
Önk.kiegészítés 85568 130838 45260
Szoc.pol.tám. 80938 81342 404

Működési bevétel:
Kiadás különbözete
Összes bevétel 1 939 727 2 106 677

-3 459 -15 881
-138 246 -248 952
-129 264 -163 369
-26 632 -64 523

Összesen 1 642 126 1 613 952

Összes kiadás 1 939 727 2 106 677
-167 187 -324 598
-166 233 -185 482

Összesen 1 606 307 1 596 597

Működési bevétel 1 642 126 1 613 952
Működési kiadás -1 606 307 1 596 655
Össz. 35 819 17 355 19.966 mód.

Összehasonlító tábla kiemelt előirányzatonként (eFt-ban) előterjesztés 2. sz.melléklete





INTÉZMÉNYEK 2010 ÉVI MUTATÓSZÁMAI

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A 2010. évi tervezett feladatmutatók állomány

Megnevezés Mért.egys. 2010.évi
nyitó

2010. évi tervezett vált
megnevezés időpont
+ fejl
- megszünt.

2010.évi
záró

menny.

Nappali szociális ellátás
Fegyvernek:
- férőhelyek száma
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Örményes
- férőhelyek száma
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Kuncsorba
- férőhelyek száma
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma

fő
fő
fő

fő

fő
fő

fő

fő
fő

90
90
80

30

30
27

40

40
35 + 5 2010.01.01

90
90
80

30

30
27

40

40
40

Szociális étkeztetés
Fegyvernek
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Örményes
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Kuncsorba
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma

fő
fő

fő

fő

fő
fő

130
115

30

25

41
30

-3

-10

-11

2010.01.01-

2010.01.01-

2010.01.01

130
112

30

15

30
30

Házi segítségnyújtás
Fegyvernek
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Örményes
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak száma
Kuncsorba
- ellátást igénylők

száma
- ellátottak szám

fő

fő

fő
fő

fő
fő

32

14

6
6

12
12

+2

+2
+2

2010.01.01

2010.01.01
2010.01.01

32

16

8
8

12
12
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II. TISZAVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2010. évi tervezett feladatmutatók állománya intézmény összesen

Megnevezés Mért. 2010.évi 2010.évi
tervezett
vált. 2010.évi

egység nyitó megnevez. időpont záró

fejleszt. menny.

megsz.

1./ Bölcsödei nevelés

a.) férőhelyek száma db 12 12

b.)
igénybevevők létszáma
(átlag) fő 12 12

2,/ Óvodai Intézményi fő

étkeztetés ( átlag)

Fegyvernek óvoda 225 225

Örményes 26 26

Kuncsorba 9 9

3,/ Munkahelyi étkeztetés fő

Fegyvernek óvoda 35 35

Örményes 5 5

Kuncsorba 4 4

4,/ Egyéb vendéglátás fő

Fegyvernek óvoda 3 3

Örményes 0 0

Kuncsorba 0 0

5./ Óvodai nevelés, ellátás

a.) férőhelyek száma db

Fegyvernek 270 270

Örményes 40 40

Kuncsorba 45 45
óvodapedagógusok

száma fő

Fegyvernek 21 21

Örményes 3 3

Kuncsorba 2 2

b.) ellátást igénylők száma fő

Fegyvernek 270 270

Örményes 35 35

Kuncsorba 11 1 folyamatos 12

c.) ellátottak száma fő

Fegyvernek 270 270

Örményes 35 35

Kuncsorba 11 1 folyamatos 12

6./
SNI-s gyermekek
óv.nevelése fő

Fegyvernek 2 2

Örményes 1 1

Kuncsorba 2 2
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III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

A 2010. évi tervezett feladatmutatók állománya

Megnevezés mérték-
egység

2010.
évi

nyitó

2010. évi változás 2010.
évi

záró

éves
mutat

ó
előj
el

mért
ék időpont

1-4. o. tanulócsoport csop. 19 19

férőhelyek száma fő 374 + 25
2010.09.

01 399

pedagógusok száma fő 19 19

tanuló létszám fő 400 - 5
2010.09.

01 395

5-8. o. tanulócsoport csop. 20 20

férőhelyek száma fő 445 + 15
2010.09.

01 460

pedagógusok száma fő 33,5 33,5

tanuló létszám fő 391 - 5
2010.09.

01 386

szakiskola 9-10. o. tanulócsoport csop. 2 2

férőhelyek száma fő 56 56

pedagógusok száma fő 4 4

tanuló létszám fő 58 58
szakképző tanulócsoport szakmai
elméleti csop. 4 + 1

2010.09.
01 5

férőhelyek száma fő 112 + 28
2010.09.

01 140

pedagógusok száma fő 3,25 3,25

tanuló létszám fő 58 + 15
2010.09.

01 73
szakképző tanulócsoport szakmai
gyakorlati csop. 4 + 1

2010.09.
01 5

férőhelyek száma fő 104 + 26
2010.09.

01 130

pedagógusok száma fő 3 3

tanuló létszám fő 58 + 15
2010.09.

01 73

konduktív ellátás 1-4. o.

tanuló létszám fő 14 14

konduktív ellátás 5-8. o.

tanuló létszám fő 26 - 4
2010.09.

01 22

konduktív ellátás 9-10. o.

tanuló létszám fő 1 - 1 2010.09. 0
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01

konduktív ellátás szakmai elméleti

tanuló létszám fő 2 2

konduktív ellátás szakmai gyakorlati

tanuló létszám fő 2 2

Intézményi étkeztetést igénylők száma
fő 468 + 42

2010.09.
01 510

Intézményi étkeztetést igénybevevők
száma fő 468 + 42

2010.09.
01 510 484

napközis férőhelyek száma fő 250 250

napközis tanulók száma fő 235 235 235
intézmény programjainak komplex
támogatása

prg.szá
ma

ellátandó óra (összesen)
óra/hét 1780 - 22,0

2010.09.
01 1758

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A 2010. évi FELADATMUTATÓK tervezett állománya

Kapacitásmutatók

Megnevezés mért. 2009. évi 2010. évi terv. időpont 2010. évi
egység záró változás záró

+fejl.
-megsz.

1. A dokumentumok
tárolására szolgáló
tárolóhelyek nagysága fm 766 - 766

2. A (könyvtári) feldolgozással,
raktározással és
állományvédelemmel
foglalkozó munkatársak
száma fő 0,666 - 0,666

3. Olvasótermek száma db 3 - 3

4. (Könyvtári )szolgáltató terek
nagysága m2 252 - 252

5. Férőhely
függvényében a
lehetséges (közművelődési)
résztvevők
maximális száma fő 185 - 185



5

6. Hasznos alapterület
(közművelődési célra) m2 504 - 504

7. Nyitvatartási idő
(közművelődési célra) hét/óra 62 - 62

Feladatmutatók

Megnevezés mért. 2009. évi 2010. évi terv. időpont 2010. évi
egység záró változás záró

+fejl.
-megsz.

1. a gyűjtőköri szabályzat
szerint, az éves
könyvtermés alapján
meghatározott,
beszerzendő
dokumentumok száma db 441 420 420

2. a feldolgozásra
beérkezett
dokumentumok
száma db 441 420 420

3. A kiszolgált olvasói
kör nagysága (fő) 553 47 600

4. Az illetékességi körbe
tartozó közfeladatot
ellátó szervek száma db 1 - 1

5. Maradandó
értékű iratok
átlagos évi
gyarapodása db 12 - 12

6. Működtetett
közművelődési
formák száma db 10 -2 8

Teljesítménymutatók

Megnevezés mért. 2009. évi 2010. évi terv. időpont 2010. évi
egység záró változás záró

+fejl.
-megsz.

1. Könyvtári állomány
gyarapodása db/ kötet 0 420 420
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2. A feldolgozott, ill.
restaurált
dokumentumok száma. db/ kötet28.149 +420

-2.500 26.069

3. Könyvtárhasználatok száma
(online is) alkalom + db4.365 300 4.665

4. Közművelődési
látogatottság fő 186.860 - 186.860

Eredményességi mutatók

Megnevezés mért. 2009. évi 2010. évi terv. időpont 2010. évi
egység záró változás záró

+fejl.
-megsz.

1. Az állomány teljessége
a gyűjtőköri szabályzat
szerint % szak 40 3 43

2. Az állomány
feldolgozottsága
elérhetősége a
katalógusokban % 100 - 100

3. Használói (könyvtári)
elégedettség
1-10 terjedő skálán 3 1 4

4. A közművelődési
látogatottság
növekedése % - . .

5. A közművelődési
tevékenységre
fordított idő
növekedése % - . .

6. A közművelődési
rendszeresség
gyakoriságának
növekedése % - . .
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V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

költségvetési rendelet 5. számú melléklete

Szakfeladat
száma és
megnevezése

Mutató
megnevezése Egység

Mutatók állománya

Nyitó Záró Átlag

42100-1

Út-autópálya
építés

teljesítménymu
tató

m2

megépített
felület 586,00 586,00 586,00

teljesítménymu
tató km/év 0,1855 0,1855 0,1855

771200-1
Gépjármű
kölcsönzés
3,5t fölött

teljesítménymu
tató

nap/év
kölcsönzési
napok száma 365 365 365

882111-1
Rendszeres
szociális
segély

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 338 338 338

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 330 074 330 074 330 074

882112-1
Időskorúak
járadéka

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 2,00 2,00 2,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 297 000,00 297 000,00 297 000,00

882113-1

Lakásfenntar
ási támogatás

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 510,00 510,00 510,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 71 965,00 71 965,00 71 965,00

882115-1

Ápolási díj
alanyi jogon

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 31,00 31,00 31,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 388 613,00 388 613,00 388 613,00

882116-1
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Ápolási díj
mélt. alapon

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 6,00 6,00 6,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 136 833,00 136 833,00 136 833,00

882117-1
Rendszeres
GYEV ellátás

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 900,00 900,00 900,00

teljesítménymu
tató

fő
kedvezmény-
ben részesülő 890,00 890,00 890,00

882118-1
Kiegészítő
GYEV ellátás

feladatmutató
ell.igénylő fő 6,00 6,00 6,00

teljesítménymu
tató

fő
kedvezmény-
ben részesülő 5,00 5,00 5,00

882119-1
Óvodáztatási
támogatás

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 2,00 2,00 2,00

teljesítménymu
tató

fő
kedvezmény-
ben részesülő 2,00 2,00 2,00

882122-1
Átmeneti
segély

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 30,00 30,00 30,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 20 000,00 20 000,00 20 000,00

882123-1
Temetési
segély

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 40,00 40,00 40,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 20 000,00 20 000,00 20 000,00

8821211-1
Rendkívüli
GYEV ellátás

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 6,00 6,00 6,00

teljesítménymu
tató

fő
kedvezmény-
ben részesülő 5,00 5,00 5,00

882125-1
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Mozgáskorl.k
özl.támogat.

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 113,00 113,00 113,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 9 400,00 9 400,00 9 400,00

882129-1
Egyéb önk.
Eseti pbeni
ell.

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 40,00 40,00 40,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 15 000,00 15 000,00 15 000,00

882202-1
Közgyógyellát
ás

feladatmutató fő/év
ell.igénylők
száma 70,00 70,00 70,00

teljesítménymu
tató

Ft/fő/év egy
ell-ra jutó átl.
támogatás 25 200,00 25 200,00 25 200,00

890441-1
Közcélú
foglalkoztatás

teljesítménymu
tató
115 fő/22 042
nap

fő/év összes
foglalkoztatot
tak
száma/foglalk
oztatási
napok száma 115,00 115,00 115,00

890442-1
Közhasznú
foglalkoztatás

teljesítménymu
tató

fő/év
foglalkozatott
ak éves
létszáma 1,00 1,00 1,00

931102-1
Sportlét.műk
ödtetése

feladatmutató fő /év
s.létesítményt
ig-be vevők 588,00 588,00 588,00

teljesítménymu
tató

db/év
rendezvények
száma 42,00 42,00 42,00

910501-1
Közműv. Tev.
És támogat.

feladatmutató
fő/év
lehetséges
résztvevők
max. száma 0,00 0,00 0,00

teljesítménymu
tató

fő/rendezv.
látogatottság 150,00 150,00 150,00

teljesítménymu
tató

óra/év tev.
Időtartama,
rendszeresség
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e

eredményességi
mutató látogatottság 0,00 0,00 0,00

eredményességi
mutató tev. Ford idő 0,00 0,00 0,00

eredményességi
mutató

%
rendszeresség
gyak.
Növekedése 70,00 70,00 70,00

472200-1
Hús-húsáru
kisker.

teljesítménymu
tató

kg/év
értékesített
mennyiség 17 082,00 17 082,00 17 082,00

011100-1
Gabonaféle,o
lajos magvak
termesztése

1.)
Napraforgó

kapacitás
mutató

ha/év
bevont
terület 100,00 100,00 100,00

2.) Búza

kapacitás
mutató

ha/év
bevont
terület 161,00 161,00 161,00

3.) Árpa

kapacitás
mutató

ha/év
bevont
terület 32,00 32,00 32,00

Összesen 293,00 293,00 293,00

1.)
Napraforgó

teljesítménymu
tató

t/ha/év
termés átlag 1,80 1,80 1,80

2.) Búza

teljesítménymu
tató

t/ha/év
termés átlag 4,00 4,00 4,00

3.) Árpa

teljesítménymu
tató

t/ha/év
termés átlag 3,50 3,50 3,50

Összesen: 3,00 3,00 3,00

854234-1
Szociális
ösztöndíjak

teljesítménymu
tató

fő/év
ösztöndíjban
részesülők
száma

21,00 21,00 21,00

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A 2010. évi tervezett feladatmutatók állománya

1. 2. 3. 4.

Megnevezés
Mértékegys

ég
2010.

évi
2010. évi tervezett

változás 2010. évi
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nyitó megnevezése
időpontj

a záró

5610001. Éttermi mozgó vendéglátás

Teljesítménymutató:

Vendégek átlagos napi száma fő/nap

ebéd összesen fő/nap
1

186 - -
1

186

5621002. Rendezvényi étkeztetés

Feladatmutató:

Rendezvények száma db

Rendezvény összesen db 14 - - 14

Teljesítménymutató:
Egy rendezvényre jutó átlagos
vendégszám fő

Átlagos vendégszám összesen fő 32 - - 32

5629171. Munkahelyi étkeztetés

Feladatmutató:

Ellátást igénylők száma fő/nap

Alkalmazottak összesen fő/nap 19 - - 19

Teljesítménymutató:

Ellátottak száma fő/nap

Alkalmazottak összesen fő/nap 19 - - 19

682002. Nem lakóingatlan bérbeadása

Teljesítménymutató:
Bérbeadott, üzemeltetett hasznos
alapterület m2

havi átlaga
Hunyadi úti Étterem helységeinek
bérbeadása m2 526 - - 526

B) VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

2010. évi tervezett mutatói állománya

Szakfeladat száma
Mutatós
zámok

Megnevezés
Mérté
kegysé

g
2010. nyitó

2010. évi terv.
Fejl.+

Időpont
megszün.-

2010. záró

0220001 Teljesítmé
nymutató

1. Kitermelt fa
mennyisége

q 1.300 - 1.300

3811031 Teljesítmé
nymutató

2. Begyűjtött
hulladék
mennyisége

t 1.000 - 1.000

5221101 Teljesítmé
nymutató

3. Üzemeltetett
útpálya hossza

km 43,483 + 0,2
-

43,683

Járdahálózat
hossza

km 73,566 -
-

73,566
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68200112 Feladatmu
tató

Teljesítmé
nymutató

4. Lakóingatlanok
száma

Bérbeadott
hasznos
alapterület

db

m2

27

1.643,2

-
-

-
-

27

1.643,2

6820021 Teljesítmé
nymutató

5. Bérbeadott,
üzemeltetett
hasznos
alapterület

m2 2.685,72 -
-

2.685,72

84254112 Feladatmu
tató

6. Ár és
belvízveszéllyel
érintett terület
nagysága:, -
belterület

-
külterület

ha

ha

541

6.542

-
-

-
-

541

6.542

36000011 7. Vízvezeték
hálózat hossza

- főnyomóv
ezeték

- bekötővez
eték

km

km

km

90,962

51,770

39,192

+0,125
-

-
-

+0,125
-

91,087

51,770

39,317

3822001 Teljesítmé
nymutató

8. Kezelt,
ártalmatlanított
hulladék
mennyisége

t 300 -
-

300

C) EGÉSZSÉGÜGY-FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

2010. évi tervezett mutatói állománya

Mutatószámok: Háziorvosi
Házi

gyerm. Háziorvosi Ifjúság- Fogorvosi Család- és

alapellátás alapellátás ügyeleti el. eü. Gond. alapellátás nővéd.eü.g.

86210111 86210112 8621021 8690421 8623011 8690411

Feladatmutató

1 791 759(lejelentett kártyák

száma)

Kapacitásmutató
8 977

(ellátandó lakosság)

Feladatmutató

5 700(szerződött ügyeleti

óra)

Kapacitásmutató
30

(szeződött heti óra)

Feladatmutató
7 116

(ellátandó lakosság)

Ügyeletben ellátottak száma: Fegyvernek 7 148 fő

Örményes 1 154 fő

Kuncsorba 675 fő

Heti ügyeleti óra működési engdély szerint hétköznap 16 óra, hétvége és ünnepnapon 24 óra.



1.sz.mell.

Ellenőrzés formája/témája Ell. intézmény
megnevezése (db) Tervezett Tényleges

A./ Polgármesteri Hiv. és int.

I. ÁTFOGÓ
1. Gazd. kapcs.jogsz.előírások Orczy A. Ált. Isk. és Sz. 30 17

Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB. 25 25
Fegyverneki Vízmű 20 20

Átfogó összesen : 75 62

II. TÉMA
1. Energia felhasználás Fegyv.Önk. intézményei 30 35

2. Pénztárellenőrzés Polgármesteri Hivatal
Orczy A. Ált. Isk. és Sz.
Csorba Mikro-térs.Sz.A.K.
Művelődési Ház és K.
Tiszavirág Napk.O.Ov.ésB.
Orvosi Rendelő
Gyermekélelmezési K.
Fegyverneki Vízmű 4 4

Soron kívüli ellenőrzés:

3. Alapító okiratok felülvizsg. Fegyv.Önk. intézményei 0 30

4. SZMSZ felülvizsgálata Fegyv. Önk.intézményei 0 10

Témaellenőrzés összesen : 34 79

III. CÉL
1. Önk.ktg-ből áht-n kív.juttatott tám. Polg. Hiv. 5 3

2. A 2008. évi költségvetési rendelet Polg. Hiv. 10 10

3. Helypénzek elszámolása Polg. Hiv. 5 5

4. Kintlevőségek Polg.Hiv. 10 10

Soron kívüli ellenőrzés:

5. Int.átszerv.(SzMSz,Alapító Okirat,
Felelősségvál.rend) felülvizsgálata 0 20

Célellenőrzés összesen: 30 48

B./ Körjegyzőség

I. CÉL
1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,ell.) 2 2

2. Pénztárellenőrzés 1 1

Soron kívüli ellenőrzés:

3.EP tagjai 2009. évi választás 0 1

Célellenőrzés összesen : 3 4

A. + B. ÖSSZESEN 142 193

Ell. Napok száma

2009. Évi tervezett és tényleges ellenőrzések alakulása



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. március 25.-i ülésére a 2009. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentésről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) bekezdése, az Ötv. 92. § (10) bekezdése,
valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)Korm. rendelet 31.§ (1) bekezdése
alapján a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és
működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2) bekezdése alapján évente be kell számolni a
Képviselőtestületnek az előző évi ellenőrzési tevékenységről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 161/2008.(IX.25.) sz. önk. határozatával döntött a 2009. évi
éves ellenőrzési tervének elfogadásáról.

A Belső Ellenőrzési Terv Önkormányzati szintre készült, így tartalmazta az önálló intézmények és a Hivatal
belső ellenőrzéseit, valamint a Körjegyzőség belső ellenőrzéseit.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 67/2008.(IX.18.) sz. önk. határozatával fogadta el 2009.
évi éves ellenőrzési tervét. Az ellenőrzéseket Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség belső ellenőre látta el.
(Célvizsgálat: 5., soron kívüli ellenőrzés: 2., melyet külön jelentés tartalmaz)

A.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései

 Jogszabályváltozásokból adódóan felülvizsgáltuk a módosított Belső ellenőrzési kézikönyvet, mely a
következő pontokat érintette:

 Belső ellenőrzési alapszabályt,
 belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet,
 belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát,
 a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat,
 az ellenőrzési módszerek főbb lépéseit,
 az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megőrzési rendjét,
 az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének

szabályait,
 a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket,
 külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat.

 A jogszabályokból adódóan felülvizsgáltuk:

 Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Kockázat kezelésének szabályzatát
 Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
 Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési nyomvonalát

 Elkészítettük:

 Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi éves ellenőrzési tervét, melyet a Képviselőtestület a
190/2009.(IX.24.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá.
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A 2009. évi éves ellenőrzési tervet 2008-ban készítettük el, melyet jogszabályból adódóan a
Képviselőtestület a 161/2008.(IX.25.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá. Az éves ellenőrzési terv
összeállításánál a követelményt a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)
Korm. rendelet 21.§-a tartalmazza. Eszerint az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy
szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek (a
rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 20-30 %-át jelenti). Ennek alapján készítettük el az éves
ellenőrzési tervet a 2009. évi ellenőrzésekhez, mely 3 átfogó vizsgálatot, 2 témavizsgálatot
(Polgármesteri Hivatalban és önkormányzati intézményekben) és 6 célvizsgálatot (Polgármesteri
Hivatalban és Körjegyzőségnél) soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli feladatok
végrehajtásánál tartalmazott.

A tervezett és teljesített ellenőrzéseket az 1. sz. mellékletben foglaltuk össze. E táblázat adataiból
megállapítható, hogy 2009. évben 13 témakörben tartottunk ellenőrzést 133 nap felhasználásával, mely
51 nappal több a tervezettnél. Az év során 22 jelentés készült el, ami azt jelenti, hogy minden
intézmény érintett volt valamilyen ellenőrzésben, továbbá egy intézményt több témakörben is
vizsgáltunk.

Jelentős munkát és időt igényelt az alapító okiratok, SzMSz-ek, munkamegosztás és felelősségvállalási
rendek, szabályzatok felülvizsgálata, módosítása.

 A belső ellenőr tevékenységét ezek alapján végezte.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelentette. Az
ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az irat és jelentésminták felhasználásával hajtottuk
végre. A végrehajtási folyamat legfőbb célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodási folyamatok az
elvárásoknak megfelelően működnek-e vagy hiányosak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapításokat,
javaslatokat a záradék aláírásával az intézményvezetők elfogadták.

A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése

1. Átfogó vizsgálat

 Átfogó vizsgálat keretében az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2006.01.01-től
2008.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2006. júniusi, 2007. februári és a
2008. szeptemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt.

Megállapítások:

1.) Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

2.) Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek
tartalma megfelel a Ámr. 17.§ (4) és (5) bekezdésének.

3.) Az írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel
kapcsolatos feladatokat.

4.) Értékelési szabályzata, számviteli politikája, eszközök és források értékelési szabályzata, valamint
pénzkezelési szabályzata (kisebb pontosítással) megfelel meg a Vhr. És Ámr. rendelkezéseinek.

5.) A gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat megfelelően vezetik.

6.) Intézményen belüli belső ellenőrzés, valamint a bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási
anyag megfelelő.

Javaslatok:

1.) Tanügyi nyilvántartások esetében:
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 A dokumentumok kitöltésének egységesítése munkaközösségi szinten történjen.

 A záradékok áttekintésére minden esetben kerüljön sor.

 A tanügyi nyilvántartások vezetésénél teljes körűen alkalmazni kell a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelethez kiadott 4. sz. melléklet előírásait.

 A könnyebb áttekinthetőség végett a külíven és a belíven egyaránt feltüntethető a tanév és az
évfolyamjelzés.

 Évfolyamonként legyenek jól elkülönítve a törzslapcsomagok.

2.) Pénzkezelési Szabályzatát pontosítsa.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.

 Átfogó vizsgálat keretében a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gazdálkodásával
kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2006.01.01-től 2008.12.31-ig terjedt, a vizsgálat
módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2006. májusi, a 2007. júniusi, a 2008. februári és novemberi hónap
bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt.

Megállapítások:

1. Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során szabálytalanságot nem tapasztaltam.

2. Szabályzatainak elkészítését (felülvizsgálatát) a 230/2007.(XI.29.) sz. önkormányzati határozat szerint
végre hajtották.

3. Az intézmény rendelkezik Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel a Ámr. 17.§ (5) bekezdésének. Az
írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel kapcsolatos
feladatokat.

4. Nyilvántartások vezetése megtörtént.

5. Az intézmény a selejtezést szabályzata alapján végezte el.

6. Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósult.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.

 Átfogó vizsgálat keretében a Fegyverneki Vízmű gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A
vizsgált időszak 2006.01.01-től 2008.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a
2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a novemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen
történt.

Megállapítások:

1) Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam.

2) Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek
tartalma megfelel a Ámr. 17.§ (4) és (5) bekezdésének.
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3) Az írásbeli megbízások megtörténtek, valamint a munkaköri leírások is tartalmazzák az ezzel
kapcsolatos feladatokat.

4) Nyilvántartások vezetése megtörtént.

5) Az intézmény a 2008. évi költségvetés készítésénél a tervkoncepció előírásait betartotta.

6) Számlarendjére, Pénztári szabályzatára, valamint Leltározási szabályzatára a Polgármesteri Hivatal
szabályzataiban meghatározottak vonatkoznak.

7) Intézményen belüli belső ellenőrzés megtörténik.

8) A korábbi ellenőrzések során felmerült hiányosságokat pótolták.

9) A hátralékok behajtására az intézkedéseket megtette, mely nem minden esetben érte el célját.

Javaslatok:

1) A hátralékok behajtására továbbra is tegye meg a megfelelő intézkedéseit.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.

2. Témaellenőrzés

 Energia felhasználás

Az önkormányzat intézményeiben került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt. Az
ellenőrzés időpontja 2009. november-december hó, a vizsgált időszak 2006., 2007. és 2008. év, valamint
összehasonlításra került az 1998-2008. közötti időszak is grafikonos formában.

A vizsgálat megállapításai:

2) A 2009. évi vizsgálat során általános megállapítás, hogy az intézmények a korábbi vizsgálatok során
feltárt hiányosságokat pótolták.

3) Az intézményeknél rendelkezésre áll a teljes, részletes, analitikus nyilvántartás az energia
(közszolgáltatási) költségekkel kapcsolatosan, továbbá törekednek arra, hogy az adott évi költségvetési
tervben megfelelő részletességgel kerüljenek tervezésre az energia költségek.

4) Több évre visszamenőleg megállapítható, hogy minden intézménynél a tervtől való eltérés (növekedés)
egyik oka, hogy a megengedett dologi emelkedés nem fedezte a költségeket.

5) Másik oka az intézmények bővülése jelentett többletfogyasztást.

6) A gáz és villamos energiára fordított kiadásokat kisebb mértékben a többletfogyasztás, nagyobb
mértékben pedig a szolgáltatások árának növekedése határozta meg.

7) A telefonköltség vizsgálatánál forgalomnövekedés nem tapasztalható az intézményeknél.

8) Az intézmények az alapvető takarékossági intézkedéseket megtették. A villamos energia csökkentése
érdekében a régi izzókat energiatakarékosra cserélték, alapdíj csökkentése érdekében pedig órát
cseréltek. A gázenergia csökkentése érdekében ténylegesen ott és annyit fűtenek, amennyi szükséges,
valamint nyílászárókat cseréltek.
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 Pénztárellenőrzés

Az önkormányzat intézményeiben került sor a pénzkészlet rovancsolására. A vizsgálat tételes volt. Vizsgált
időpont: 2009.08.10.

Megállapítások:

1. A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.

2. A zárások az előírt határidőben megtörténtek.

Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták.

3. Célvizsgálat

 Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzése (Fegyvernek
Községi Sportegyesület)

A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt.
Ellenőrzött időszak: 2009. 01. 01-től 2009. 08. 31-ig.

Megállapítások:

1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.2.) sz
rendeletének 11. §. (1) pontja értelmében a sportegyesület támogatására 5.000 eFt, ebből 500 eFt
kézilabda szakosztály részére használható fel, melyet 2009. 08.27-ig igénybe vettek.

2) Bevétel összesen (az ellenőrzött időszak alatt): 5.740.580 Ft + 319.705 Ft (nyitó pénzkészlet) =
6.060.285 Ft.

3) Az önkormányzati támogatáson kívül más jelentős bevétele a sportegyesületnek nem volt.

4) Kiadás összesen (az ellenőrzött időszak alatt): 5.181.836 Ft.

5) A bizonylatok és az egyesület által benyújtott kiadási és bevételi terv (2009.szeptember 1.- 2009.
december 31.) alapján a Fegyvernek Községi Sportegyesület 2009. évi további működéséhez ~
1.900.000 Ft szükséges.

Javaslat:

1) A Fegyvernek Községi Sportegyesület törekedjen bevételeinek más forrásból történő növelésére.

2) Könyvelése pontos, megbízható legyen.

Az észrevételeket elfogadták, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedtek.

 2008. évi költségvetési rendelet érvényesülése

A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt.
Ellenőrzött időszak: 2008. év

Megállapítások:

1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 91. § (1) bekezdése szerint 29/2007.(XII.6.) sz. rendeletében elfogadta a ciklus végéig
(2007-tól 2010-ig) szóló gazdasági programját.
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2) A jegyző által elkészített, 2008. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester
meghatározott határidőn belül nyújtotta be a képviselő-testületnek megtárgyalásra. A bizottságok
véleményezték a költségvetési koncepciót.

3) A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a testület elé benyújtotta, melyben
figyelembe vették az önkormányzat intézményeinek javaslatait.

4) A Pénzügyi Bizottság véleményezte és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

5) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 8/2008.(III.5.) sz.
rendeletét Fegyvernek önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.

6) A 2008. évi előirányzat módosításokat a polgármester terjesztette a képviselő-testület elé, az
előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság minden esetben megtárgyalta.

7) Az előirányzat-változtatás az analitikus nyilvántartásban hitelt érdemlően dokumentálásra került.

8) A kiemelt előirányzatok túllépésének okait a képviselő-testület tudomásul vette.

Javaslat

1) Az intézmények törekedjenek a pontos könyvelésre.

2) Az előirányzat módosításokat időben rendezzék.

 A helypénzek elszámolásának szabályszerűsége, elárusítóhelyek bérletének megléte

A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt.
Ellenőrzött időszak: 2008. év.

Megállapítások:

1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 1995. évben megalkotta a közterület használatról
szóló 26/1995. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendeletét

2) A rendelet 2. § (2) pontjában, valamint a hivatkozott mellékletben a számozások nem egyeznek meg. A
módosítások során a számozások elcsúsztak, melyeket rendezni szükséges.

3) A közterület használatáért beszedett díjak elszámolása megtörtént.

4) A helyfoglalásra kötött szerződések a közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.) sz.
önkormányzati rendelet előírása szerint készültek.

Javaslat:

1) A közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (2) pontját,
valamint 1. sz. mellékletét vizsgálja felül és a szükséges módosításokat tegye meg.

 A kölcsönökre vonatkozó testületi határozatok betartása, nyilvántartások szabályszerűsége, kölcsönök
visszafizetése

A Polgármesteri Hivatalban 2009. október hónapban végeztünk a témával kapcsolatos ellenőrzést. A

vizsgált időszak : 2007.06.30-tól 2008.12.31-ig, az ellenőrzés módszere tételes volt.

Megállapítások:

1) 2007-2008. évben a már 5 éve fennálló hátralékok törlésére vonatkozóan nem került sor, mivel az
önkormányzat a hátralékosok ingatlanaira a jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat bejegyezte.
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2) A kisösszegű (1.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig) hátralékok törlésére nem került sor, mivel rendezése a
lakásfenntartási támogatásokból történik.

3) A hátralékokkal kapcsolatos felszólítások kiküldése megtörtént, melynek rendezésére több esetben
megállapodás született, rendezésük és fizetésük folyamatos.

4) A vizsgált időpontig a tartozások, törlesztések naprakészen fel vannak vezetve. A hátralékosok
ügyében az intézkedések megtörténtek, a számítógépen rögzítésre kerültek.

5) A vizsgált időpontig 4.658 eFt (126 fő) kölcsön kintlévőség, továbbá 50.401 eFt adó és egyéb követelés
van, mely tartalmazza a fennálló hátralékokat is.

Javaslatok:

1) A hátralékosok felszólítását, a hátralékok behajtását – különös tekintettel az adó és egyéb követelésekre
– folyamatosan végezzék és kísérjék figyelemmel.

A 2009. évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk, tervtől eltérés néhány esetben csak az
ellenőrzések időpontjában volt. Ennek oka a szabadságolások, ill. a vizsgált intézmények egyéb más feladata,
ami ütközött az ellenőrzések időpontjával.

Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták, visszajelzéseikben intézkedéseket tettek a jelzett észrevételek,
hibák korrigálására, azok jövőbeni kiküszöbölésére.

B., Terven felüli ellenőrzések

 Alapító Okiratok felülvizsgálata

A témával kapcsolatos felülvizsgálatot a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. Törvény alapján hajtottuk végre május, június és szeptember hónapban.

Az Alapító Okiratok felülvizsgálata és módosítása minden intézményben megtörtént.

 Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata

A témával kapcsolatos felülvizsgálatot a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. Törvény és kapcsolódó jogszabályok alapján hajtottuk végre szeptember hónapban.

Az SzMSz-ek felülvizsgálata és módosítása minden intézményben megtörtént

 Intézmény átszervezéssel kapcsolatos felülvizsgálat

A Fegyverneki Vízmű 2010. január 1-től Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény néven -mint
önállóan működő költségvetési szerv – működik.

Ezzel kapcsolatosan az új Alapító Okiratot, SZMSZ-t, ügyrendet, feladat-ellátási tervet, együttműködési
megállapodást kellett készíteni, az intézmény vezetésére pedig pályázatot kellett kiírni.

C., Ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az álláshely betöltött, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának személyi feltételei biztosítottak. A belső
ellenőr a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőr betartotta az
alapszabályban, etikai kódexben foglaltakat. Az ellenőrzöttek minden esetben biztosították a dokumentációkhoz
való hozzáférést, ebből konfliktus nem volt. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat a
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költségvetési szervek vezetői nagyrészt végrehajtották. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek. Az
ellenőrzések nyilvántartását a kormányrendeletben előírt tartalommal vezetjük. A belső ellenőr a belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába történő felvétele a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet
szabályainak megfelelően megtörtént.

D., Jogellenes magatartások miatt tett jelentések

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt.

II. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőr a vezetőkkel egyeztetett munkaterv alapján dolgozott. Kapcsolata az intézményekkel közvetlen.
A közös munkák zökkenőmentesek. A javaslatok egyértelműen, korrektül kerültek megfogalmazásra. Az
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére az intézményvezetők nem fogalmaztak meg javaslatot.

Az ellenőrzések tervezése és végrehajtása során továbbra is törekedni kell arra, hogy valamennyi terület
folyamatosan, megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljön.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenysége érvényesült 2009. évben.

B.
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése

1. Célvizsgálat

 Pénztárellenőrzés

A Körjegyzőségnél 2009. augusztus hónapban került sor a pénzkészlet rovancsolására. A vizsgálat tételes
volt.

Megállapítások:

1. A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.
2. A zárások az előírt határidőben megtörténtek.

Észrevételeket a csoportvezető elfogadta.

 Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés,
utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)

A Körjegyzőségnél 2009. október hónapban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat
tételes volt. Ellenőrzött időszak: 2008. év.

Megállapítások:

1) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség rendelkezik Ügyrenddel, melynek tartalma megfelel az Ámr. 17.§
(4) és (5) bekezdésének.

2) Az írásbeli megbízások megtörténtek.
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3) A kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása az
ügyrendnek megfelelően történt.

Javaslatok:

1) A kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása - az
ügyrendnek megfelelően - a számlákon minden esetben a számvitelre való leadás előtt történjen meg.

B., Terven felüli ellenőrzések

 Az Európai Parlament tagjai 2009. évi választása

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségében (Fegyvernek) 2009. június hóban került sor az Európai Parlament
tagjai 2009. évi választásával kapcsolatos vizsgálatra, melynek feladata a választási pénzeszközökkel való
gazdálkodás és elszámolásuk ellenőrzése volt.

Megállapítások:

1) A választási pénzeszközökkel való gazdálkodás és elszámolásukkal kapcsolatos ellenőrzés hiányosságot
nem tárt fel.

2) A vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülése megtörtént.

C.
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK

Belső ellenőrzései

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzés

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása

- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése

- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra
- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések:
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- Pénzkészlet rovancsolása, az ügyrend érvényesülése, ellenőrzött időszak: adott időpont. A
pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel.

A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. Az energia költségeket tervezett
kiadás fedezte. A takarékosság fokozottan érvényesült.

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége

- A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e?
- Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e?
- Leltározási ütemterv, megállapítások.
- Év végi zárások.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.

Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása

- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.

Az ellenőrzés megállapítása:
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések
Ellenőrzés célja: A étkezési, gondozási, ebédszállítási térítési díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége,
külön figyelemmel mind a három településen, telephelyeken.

- a térítési díjak jövedelemtől függő megállapítása
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
- Örményesen és Kuncsorbán a bevételek számlára történő befizetése.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített )
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzés

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása

- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által
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Ellenőrzött időszak: 2009. év.
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

Ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése

- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.kötelező eszközök) a tervben foglaltak-
tényleges szükségletre alapozva, előnyös árakon történtek-e ?

- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú
takarékosság érvényesül-e?

- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás
visszaszorítása.

Ellenőrzött időszak: 2009.év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A takarékosság fokozottan
érvényesült, az indokolatlan felhasználás visszaszorításra került.
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:2009.04.01.-05.07-ig.
A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának megvalósulása
Ellenőrzött időszak: 2006.01.01-2008.12.31. (átfogó gazdasági vizsgálat)
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjedt.
Az ellenőrzés megállapitásai: szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztalt az ellenőrzés.

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége

- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv-lebonyolitás-megállapitások
- év végi zárások.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere:tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.

Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása

- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30.fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
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Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed.
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.

Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:
- pénzkészlet rovancs
- pénzkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés (szabályzatok), ügyrend.
Hiányosságot nem tapasztalt.
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam.

5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezéssel kapcsolatos

- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak:2009.
Ellenőrzést végezte Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed.
Ellenőrzés időpontja:folyamatos.

Ellenőrzés megállapításai:

A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztaltunk.

2009.05.18-án az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Általános forgalmi Adó Ellenőrzési Főosztály
Általános Forgalmi Adó Ellnőrzési Osztály az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzést
végzett. Az ellenőrzés alá volt időszak: 2008.
Megállapítások: „Az adózó az ellenőrzés alá vont időszakra vonatkozóan könyvvezetési kötelezettségének eleget
tett.”

2009. augusztus-szeptember hónapban a MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatóság helyszini vizsgálatot tartott.
A helyszini vizsgálat célja az óvodai állami (normativ) hozzájárulások( ezen belül az SNI), támogatások
elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Megállapítások: súlyos hiányosságot a vizsgálat nem állapitott meg. A normatív (SNI) állami hozzájárulás
igénylésekor egy gyermek 2x-es szorzóval került figyelembevételre, viszont 3x-os szorzóval kellett volna, így
az elszámolás végeredménye: többlet állami támogatás az Önkormányzatnak.

III. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Célellenőrzés

1.

Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés

Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a kötelezettségvállalás, az érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, a szakmai teljesítés igazolása, az arra kijelölt személy által minden esetben
megtörtént-e?

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:

Az ellenőrzés nagyobb szabálytalanságot nem állapított meg, a kötelezettségvállalás, és a szakmai
teljesítés igazolása rendszeresített formában történik folyamatosan.

2.

Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő belső ellenőrzés
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Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb
zárlati munkák szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, negyedévente, a szabályzatokban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés során hiányosság megállapítása nem történt.

3.

Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdaságvezető, gazd.vez. helyettes, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, ill. a szabályzatokban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés súlyosabb szabálytalanságot nem állapított meg, a vagyonbiztosítás aktualizálása viszont
nem követi a vagyon változásait.

4.

Ellenőrzés tárgya: Pályázatok
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdasági vezető,
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos.

Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés rendellenességet nem tárt föl, az intézményi pályázatok minden szempontból sikeresnek
mondhatók.

IV. Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzés

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása

- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése.

- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra?
- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
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Ellenőrzést végezte: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )

Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések:
- Pénzkészlet rovancsolása, az intézmény ügyrendjének érvényesülése. Ellenőrzött időszak: adott időpont.
A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel.

A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A tervezett energia kiadások
fedezték a szükségletet. Érvényesült a takarékosság is.

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége

- A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e?
- Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e?
- Leltározási ütemterv, megállapítások..
- Év végi zárások.

Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása

- A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal
- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök (kávéházi áruk,

könyvtári könyvek)
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros.
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.

Az ellenőrzés megállapítása:
A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel ( tagdíj, támogatás, eszköz használat), a Művelődési Ház sajátos
bevételeivel ( terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak stb. ) és a kávéházi bevétellel, kiadással,
tablóvezetéssel, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített )
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos

Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség és az Önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.

…………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, a
Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
5. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010………

(:Huber Ferenc:)
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A február 25-i üléséren a testület határozatot hozott a 2010. évi költségvetési érintő intézkedésekről.
A 24/2010.(II.25.) sz.önkormányzati határozatban előírtak szerint felülvizsgáltuk az alábbi
rendeleteket:

1.) Szilárd hulladék gazdálkodásról szóló rendelet

A hulladékszállítás díja 2005. július 1-től 2,54 Ft/literben lett megállapítva. Ebből a díjból a Képviselő
Testület folyamatosan csökkenő mértékű díjkedvezményt adott. 2009. július 1-től a zsákos
szemétszállításnál a kedvezmény megszűnt, a gyűjtőedényzetnél 0,2 Ft/liter kedvezmény lett adva. Ez
alapján a díj az alábbiak szerint alakult:

Sorszám Gyűjtőedényzet mérete Egys. Díjtétel Ft/hét
1. 120 lit. tartály 281.-
2. 240 lit. tartály 562.-
3. 1100 lit. tartály 2 574.-

A kétpói telep beindulása miatt a működési költségek növekedtek, ill. a Kétpói Regionális
Hulladéklerakó Telep hulladék elhelyezési díja is évente emelkedik (jelenleg 7.053,- Ft + ÁFA/tonna)
és így a kedvezmény felülvizsgálata indokolt. A régi díjtétel 6.528.- Ft + ÁFA/tonna volt.

Amennyiben a képviselőtestület a korábbi kedvezményt eltörli, - mely jelenleg 20 fillér/liter – úgy 8 %
alatti díjemelkedés keletkezik. Ez 2010 második félévében magasnak tűnik, de 2011 első félévben
várható újabb inflációval arányos díjemelésre viszont nem ad fedezetet. Két félév átlagát figyelembe
véve indokolt a 20 %-os kedvezmény eltörlése.

2010. július 1-től javasoljuk 0,2 Ft/liter (1 db 120 L-es tartály esetén 24,- Ft) kedvezmény eltörlését,
ami a díjtételt is befolyásolja és a módosított díjakat az alábbi rendelet tervezet tartalmazza. A
kedvezmény megszűnésével a szolgáltatást igénybevevő lakos éves terhe 15.860 Ft + ÁFA. Ez éves
szinten 1248,- Ft + Áfa, havi szinten pedig 104,- Ft + ÁFA többletet jelent ingatlanonként. A várható
többletbevétel 562.000.-Ft + ÁFA körül alakul, olyan megbontásban, hogy az első, emelt díjat
tartalmazó számlák 2010. októberében készülnek el. Így 2010-ben csak egy negyedév (III. n.év)
bevétele jelenik meg az emelt árral, mivel a IV. negyedév már 2011-ben kerül kiszámlázásra.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
…………./2010.(……..) rendelet-tervezete

a szilárd hulladék gazdálkodásról szóló 9/2005.(III.1.) ,6/2005.(IV.29.) , 21/2005.(VI.2.),
25/2005.(IX.30.), 53/2005.(XII.1.) sz. rendelettel módosított 10/2003. (III.6.) számú rendelet
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
23. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1. sz. melléklet I. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„I. Települési szilárd hulladék közszolgáltatás díja 2010. július 01-től tartály és zsák esetén
2,54 Ft/liter.

Sorszám Gyűjtőedényzet mérete Egys. Díjtétel Ft/hét
1. 120 lit. tartály 305.-
2. 240 lit. tartály 610.-
3. 1100 lit. tartály 2 794.-

2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de az 1. sz. melléklet módosítását 2010. július
1-től kell alkalmazni.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző

2.) A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet módosítása

A Tisztelt Képviselőtestület a folyékony hulladék ártalmatlanítási díját 15/2007. (IX.28.) számú
önkormányzati rendelettel 2008. január 1-től 300.- Ft/m3+ÁFA összegben állapította meg. A rendelet
/9.§. (2.)/ a Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási
díjából jelenleg 80.- Ft/m3 +ÁFA kedvezményt biztosít. A 17/2008. (V.30.) számú önkormányzati
rendelettel a szolgáltatási díj összegét 2008. április 1-től 506.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg.

A nettó szolgáltatási díjakban változás 2008. óta nem volt, azt 2009.július 1-től az 5%-os ÁFA emelés
érintette.

A szennyvíztisztítás működési költségei folyamatosan emelkednek, így javaslom az ártalmatlanítási
díj 30.- Ft/m3 + ÁFA összeggel történő emelését 2010. július 1-től vállalkozóknál és
magánszemélyeknél egyaránt.

A díjemelés 1 tartály (6 m3) szennyvíz szippantása esetén 6 m3 x 30.- Ft + ÁFA, összesen: 180.- Ft +
ÁFA, (bruttó 225 Ft) többlet költséget jelent. A díjemelés elfogadását követően magánszemély
esetében egy tartály (6 m3) szippantási költsége a jelenlegi 1.650.- Ft-ról 1.875.- Ft-ra emelkedne.

Az emelt ártalmatlanítási díj 2010. július 1-től december 31-ig 21.300 m3 szennyvíz beszállítással
számolva nettó 639 e Ft-tal emeli az intézmény bevételét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
............../2010. (III.25.) rendelet-tervezete

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 9. §. (1) pontjában a szennyvíz ártalmatlanítási díja az alábbira módosul:

„330.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. július 1-től kell
alkalmazni.



3.) A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosítása

A Tisztelt Képviselőtestület a vízdíjat 24/2008. (X.1.) számú önkormányzati rendelettel 2009. január
1-től 191.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg. A vízdíj emelés egyik célja volt, hogy a működési
költségeken felül az amortizációs költségekre is fedezetet nyújtson a vízmű bevétele, melynek
pénzmaradványban kell megjelennie.

2009. évében a kitermelt víz mennyisége 268.337 m3 volt, melyből 182.563 m3 vizet értékesítettünk a
lakosság részére, míg 27.524 m3-t a közületek részére, így a2009. évi értékesítés összesen 210.087 m3.

A tisztítási technológiába épített vas-mangántalanító gyorsszűrő töltetének kálium-permanganátos
bedolgozásával tovább csökkenthető a hálózatra bocsátott víz mangántartalma, így biztosítható a
vonatkozó jogszabályban előírt határérték betartása. A vegyszer költsége éves szinten +300 eFt, így az
1 m3 értékesített vízre eső költség +1,43 Ft/m3.

A 204/2009. (IX.24.) számú önkormányzati határozattal a hidroglóbusz felújítására jóváhagyott
fejlesztési hitel összege 11.400 eFt, 20 éves kamata 11.400 eFt, éves kihatása 1.140 eFt, melyet a
vízdíjemelésből befolyó többlet bevételből kívánunk finanszírozni. A hitel visszafizetés 1 m3

értékesített vízre vetített összege 210 em3 vízmennyiséggel számolva 5,43 Ft/m3.

Fenti két tétel összességében 6,86 Ft/m3 vízdíjemelést indokol.

Jelenleg 200.- Ft/m3+ÁFA vízdíjat (+9.- Ft, 4,7% emelés) javaslunk, mely 4 tagú család esetében 109.-
Ft/hó többletköltséget jelent. Az emelt vízdíj 2010. július 1-től december 31-ig 105.000 m3 értékesített
vízmennyiséggel számolva nettó 945 e Ft-tal emeli az intézmény bevételét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
............../2010. (III.25.) rendelet-tervezete

A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 1.sz. melléklet 1. pontjában a vízdíj összege az alábbira módosul:

„200.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. július 1-től kell
alkalmazni.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző



4.) Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993. (III. 5.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet felülvizsgálatánál, a 2. sz. mellékletben szabályozott díjtételek mértékét
változtatnánk.. Az elmúlt évek során a temetők fenntartására fordított kiadások növekedése a
díjtételek módosítását teszi szükségessé.

1. A temetkezési díjak közül a temetési hely feletti rendelkezési jog
meghosszabbításának (újraváltásának)díjtételei 2008. január 01. napján léptek
hatályba, ezért azok felülvizsgálatára nincs szükség.

2. A 2 sz. melléklet I. pontja ( temetkezési díjaknál a sírjel állításkor,de egy éven belül
fizetendő összeg /Ft/ ) díjának megszüntetését kezdeményezzük, mivel az elmúlt
években nem volt igény a részletben történő befizetésre. A sírhely díjait viszont
2010.07.01-től a következők szerint javasoljuk módosítani:

I. A temetkezési díjak:

Összes díj
Jelenlegi Emelés

után
- 1-es sírhely 13.200 Ft 18.000 Ft
- 2-es sírhely 19.800 Ft 28.000 Ft
- gyermek sírhely 6.600 Ft 7.000 Ft
- 1-es urnasírhely 5.000 Ft 10.000 Ft
- 1 –es urnafal 5.000 Ft 10.000 Ft

Sírbolt díjtétele: 60 Ft/m2/év jelenlegi díjról 70 Ft/m2/év díjra változna.

3. A rendelet 2. sz. melléklet IV., V., VI., pontokban szereplő díjtételének módosítását
az teszi szükségessé, hogy a a tevékenységhez biztosított feltételek (víz, villany) után
fizetendő közüzemi és munkadíjak jelentősen emelkedtek, valamint a sírjelállítás
építési engedély kötelezettsége 2008-tól megszűnt.

Jelenlegi Emelés
után

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:

1. A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért 5.500 Ft 14.000 Ft
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként

V. Ravatalozásért fizetendő díjak:
1. Hűtési díj óránként max. 72 óra ( 72 órán felül a hűtési díjat 45 Ft 60 Ft

nem kell megfizetni)
2. Felravatalozás: 2.200 Ft 5.000 Ft



VI. Halott átvétel:
- munkaidőben 2.200 Ft 3.000 Ft
- munkaidőn kívűl 4.400 Ft 5.000 Ft

4. A 2002. január 1. előtt kiváltott és még be nem keretezett sírhelyeknél a sírhely
állítás díjtételének megszüntetését kezdeményezem, mivel ezen díjak is beépültek a
3./IV pontjába.

5. Köztemető fenntartás alakulása szolgáltatások nélkül 2007-2009-es években:

Év Kiadás Bevétel
e.Ft e.Ft

2007 4.135.e Ft 2.417.e Ft
2008 4.763.e Ft 1.840.e Ft
2009 4.559.e Ft 1.811.e Ft

2010 évi tervben ,a temetkezési szolgáltatásokkal együtt 20.432.e Ft kiadással szemben ,
15.755.e Ft bevétel lett tervezve.

A fentiek alapján javaslom a Képviselőtestületnek , hogy az alábbi rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2010. március 18.

/:Huber Ferenc:/
polgármester



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
A nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési

tevékenységről szóló
6/1993. (III. 5.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 40. §., 41. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §. A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe e rendelet szerinti 2. sz.
melléklet lép.

2. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezését 2010. július 1-től kell
alkalmazni.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző

2. sz. melléklet
(Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák)

I. A temetkezési díjak
Sírhely díj

(Ft)
________________________________________________________________________________

- 1-es sírhely 18.000
- 2-es sírhely 28.000
- gyermek sírhely 7.000
- urnasírhely 10.000
- urnafal 10.000

II. Sírbolt díjtételei:

- A sírbolt használati díja 70.- Ft/m2/év

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:

- 1-es sírhely 21.300.-
- 2-es sírhely 31.900.-
- gyermek sírhely 5.300.-
- urna sírhely 5.000.-
- urnafal 5.000.-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:

1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként 14.000.- Ft

V. Ravatalozásért fizetendő díjak:

1.) Hűtési díj óránként max. 72 óra (72 órán felül a hűtési díjat nem kell megfizetni.) 60.- Ft
2.) Felravatalozás 5.000.- Ft

VI. Halott átvétel
- munkaidőben 3.000.- Ft
- munkaidőn kívül 5.000.- Ft

_______________________________________________________________________________



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. március 25-i ülésére
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú és a magánszemélyek kommunális

adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú
rendeletek módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
26/1994. (XI.24.) számú rendeletek módosítását javasoljuk az alábbi indokok miatt:

1. Az ideiglenes iparűzési adót a helyi rendelet szerint
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató,
b) építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató,

(feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot).

c) bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenységet folytató
az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozóknak
lehet megállapítani, melyből a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozóknak
adómentességet állapított meg. Ezen személyeknek adóbevallást kell készíteni az APEH felé még
mentesség esetén is, ezért javasoljuk, hogy törölje a Képviselőtestület a piaci és vásározó
kiskereskedelmet.

2. A módosítást követően ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységnek az építőipari tevékenységet
folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató, illetve bármely ide nem sorolható
tevékenység (a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató kivételével) fog minősülni. (napi
adótétel: 4.000,- Ft/nap)

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
rendelkezései tartalmazzák az eljárási szabályokat, ezért a helyi iparűzési adóról szóló rendelet 9.
§-át, 10. §-át, 11. §-át és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 9. § (1)
bekezdését törölni szükséges.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezetek elfogadására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

2. § A rendelet 5. § (2) bekezdésének „(2) bek.” szövegrész kiegészül a „b), c) pontjai ” szövegrésszel.



3. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében „a) pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 800,-
Ft., a” szövegrész hatályát veszti.

4. § A rendelet 9. §-a, 10. §-a, 11. §-a hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. március 16.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 9. § (1) bekezdése hatályát veszti.
2. § E rendelet 2010. április 01. napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. március 16.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester jegyző



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i ülésére a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az óvoda igazgatója az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiakkal indokolta:

„Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 11-i ülésén elfogadta a község 2010. évi költségvetését.
A csökkent normatív támogatás és az önkormányzati kiegészítés szinten tartása megszorító intézkedést eredményezett.
2 fő óvodapedagógus heti munkaideje 2010. március 1-től 35 óráról 30 órára csökkent, melyből a kötelező óra 24 –
illetve a vezető esetében 22 óra.
Az óvoda napi nyitva tartása jelenleg 9 óra, 7,30 – 16,30-ig.
A lecsökkentett óra alapján az óvodapedagógusok törvényben előírt átfedési ideje napi 10 percre csökkent.

Az 1993. évi LXXIX tv. a Közoktatásról 1.sz. melléklete írja elő az óvodai csoportok létszámigényét.
A nyitva tartási idő csökkentésével részben eleget tudnánk tenni a tv. előírásának, másrészt a helyi Nevelési Program
szakmai elvárásainak.
Az óvónő kollégák tájékoztatása alapján 16 óra után 2-3 kisgyermek veszi igénybe az óvodát, olyanok, akiknek szülei
nem dolgoznak.

Tisztelt Képviselőtestület !
A fent leírt körülményekre kérem, hogy a

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzat 5. fejezetének 5.2. pontja amely szabályozza a települések óvodáinak nyitva tartását

– a KUNCSORBAI ÓVODA nyitvatartási idejét módosítani szíveskedjenek.

Jelenleg 7,30 – 16,30-ig van nyitva az óvoda
2010. április 1-től 7,30 – 16 óráig tart nyitva az óvoda

A nyitva tartási idő az óvoda Házirendjében is átvezetésre kerülne.

Kérem a Képviselőtestület szíves támogatását.”

……………../2010.(III.25.) sz. határozati javaslat
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2)
bek. f. pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2010. április 1-i hatállyal:

A Szabályzat 5. fejezetének 5.2. pontja harmadik franciabekezdésében a Kuncsorbai
Telephely nyitvatartási ideje „7,30-16,30-ig” óráról, „7,30-16-ig” órára módosul.

Ezen módosítást az óvoda Házirendjében is át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
5.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. március 17.

Huber Ferenc
polgármester




