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Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polgármester tájékoztatója
2010. évi költségvetés módosítása
Szociális ellátás szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Körjegyzőség létrehozásáról megállapodás módosítása
Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére létszám biztosítása
Orvosi ügyeleti díj emelése
Polgárőrség támogatási kérelme
Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet támogatási
kérelme
10. Fogászati ügyeleti ellátás biztosítása
Zárt ülésen:
11. Kitüntetési javaslat
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, belső
ellenőr
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
2. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői
3. napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
7., 10. napirendhez meghívott:
Orvosi Rendelő megbízott igazgatója

Fegyvernek, 2010. december 09.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010 . dec e mbe r 16 - i ü lésé re a ké t ü lés
közö t t i ese mén yekr ől , in tézkedések rő l .

Tisztelt Képviselőtestület!















I.

A két ülés közötti ese mények:
November 25 -én Veres Nándor Nagykörűi polgárm esterrel egyeztetés
történt a Nagykörűi Önkormányzat tulajdonában lévő Holt-Tiszához
kapcsolódó
területek
további
has znosításáról .
Tájékozódás
a
Nagykörűi körzeti orvossal kapcsolatban, szakmai s zempontb ól, aki
Fegyverneken lát el ügyeleti szolgálatot.
November 26-án megbeszélés volt a Vízi Közmű Társulatokat s zervező
cég vezetőjével Smi zsánszki Zsol ttal, mel ynek témája a Fegyvernek
s zennyv ízcsatorna beruházásának finans zírozási lehet őségei V ízi
Közmű Társulati rendszerben.
December 1-én az Országos Iskolatej-program elindításával kapcsolatos egyeztetés
és szerződéstervezet áttekintése, amelyen az intézményvezető is részt vett.
December 1-én Tiszabő megkereste az önkormányzatot, hogy szeretnének belépni a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központba. Költségvetési
számítások megkezdődtek.
December 1-én Dajka Tibor és Lóczi Mária Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz.
alatti lakosok kártérítési igényével kapcsolatos egyeztetés a Képviselőtestület
felhatalmazása alapján megtörtént.
December 1-én fogadónapot tartottam, ahol 26 ügyfél jelent meg, többségében
szociális problémákkal. (köztartozások, tüzelő, segély)
December
6-án
Örményes
és
Kuncsorba
Község
polgármestereivel,
intézményvezetőkkel és jegyzőasszonnyal egyeztetés történt a 2011. évi Mikrotérségi Intézményi Társulás finanszírozási lehetőségeiről.
December 7-én Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén vettem részt.
December 8-án a 3216-os út belterületi, illetve külterületi szakaszának felújításával
kapcsolatban helyszíni bejárással egybekötött egyeztetés történt, amelyen részt
vettek a PORR Kft., és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői is.
December 8-án Településközpont Rehabilitáció II. ütemének egyeztetése volt a
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, illetve a projekt felelősével. A kivitelező által
kezdeményezett tárgyaláson a befejezési határidő módosítása került megbeszélésre.
December 9-én a körzeti orvosokkal egyeztettem az ügyeleti díjakról és a
finanszírozásról.
December 9-én az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasz
tervezéséről egyeztetés volt Szolnokon.
Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörben hozott döntés:
- temetési segély
4
- köztemetés
- átállási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
62
- lakásfenntart.tám.elutasítás
2
- lakásfenntartási tám.megszünt.
-

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a
átruházott hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás
- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
- rendkívüli gyvt. elutasítás
II.

SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított
1
1
1
-

Polgármesteri keret felhasználás:

- Temetési kölcsön 1 fő:

77.876,- Ft

A 176/2010.(XI.25.) sz. önk.határozat alapján a polgármesteri keret nő 160.000,- Fttal, így a rendelkezésre álló keret 260.317,- Ft.
III.

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











IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges
Lakáscélú támogatás: nemleges
Közművelődési Alap felosztása:nemleges
Sportkör támogatása: nemleges
Civil szervezetek támogatása: nemleges
Foglalkoztatás támogatása: nemleges
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési
beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon
hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések: nemleges
2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok:





2010. évi C. tv. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról,
2010. évi CL. tv. a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvények
módosításáról,
2010. évi CXXXVII. tv. a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. tv.
módosításáról.

Fegyvernek, 2010. december 09.

(:Tatár László:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére a Szolnoki
Kistérségi Többcélú Társulása útján biztosított fogászati ügyeleti ellátásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. októberétől vállalkozási formában
biztosítja a város lakosai részére a fogászati sürgősségi alapellátást.
Az egészségügyi ellátás javítása, a lakosság megfelelő színvonalú ellátása érdekében
megszervezésre került a kistérségi fogorvosi ellátás, melyhez további 15 település
csatlakozott.
A fogászati ügyelet működését az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított fix összegen túl
a város, illetve a társult települések önkormányzatai finanszírozzák. A felmerülő költségek
felosztása az érintett települések lakosságszáma arányában történik.
Az ellátásért fizetendő maximális díj: 35,76 Ft/fő/év.
A lakosság részéről a hétvégi fogorvosi ügyelettel kapcsolatban igény nem merült fel.
Forrás hiányában nem javasoljuk, hogy Fegyvernek település csatlakozzon a fogászati
ügyeleti ellátáshoz.
…….../2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat

Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás útján biztosított fogászati ügyeleti ellátásról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján a Szolnok
Megyei Jogú Város polgármestere által kezdeményezett fogászati ügyeleti
ellátáshoz Fegyvernek település nem kíván csatlakozni.
Erről értesül:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere Szalay Ferenc
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2010. december 08.
(: Tatár László :)
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére
a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának és Intézményfenntartó
Társulási Megállapodásának módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál (817-6/2010. sz. ell.jkv.),
valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél (19785-4/2010. sz. ell.jkv.) a
Kisújszállás Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője által tartott ellenőrzés
megállapította, hogy az Intézményfenntartói Társulási Megállapodást módosítani kell. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 92/A. §. (1) bekezdése
alapján meg kell jelölni, hogy melyik település gyakorolja a fenntartói jogokat. Ezzel
párhuzamosan az intézmények Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában
is át kell vezetni a módosításokat.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozati
javaslatokat fogadja el:
………/2010.(XII.16.) sz.
Csorba Mikro-térségi Szociális
módosításáról.

határozati javaslat:
Alapszolgáltatási Központ

Alapító Okiratának

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott és a
22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.), 160/2005.(VIII.25.),
130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.), 7/2010.(I.28.) sz. határozattal
módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 6.)/a; pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai

7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott
és a 259/2007.(XII.11.) valamint a 22/2009.(II.12.) sz. határozatokkal módosított
Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja 2010. december
20-i hatállyal:
1.) Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I/2.) pontja kiegészül az alábbi
bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
___________________________________________________________________________
………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 209/2009.(X.8.) sz. határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékletét képező Házirendjét az alábbiak szerint
módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I/4. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4) Tatár László polgármester

5) Buzás Istvánné dr. jegyző
6) Képviselőtestület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott
és
a
161/2007.(VI.29.),
31/2008.(III.27.),
136/2008.(VIII.28.),
18/2009.(I.29.),
121/2009.(VI.11.), 8/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 6.)/a; pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Örményes Község polgármestere Török Csaba
Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 258/2007.(XII.11.) valamint a 21/2009.(II.12.) sz. határozatokkal módosított
Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja 2010. december
20-i hatállyal:
1.) Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I/2.) pontja kiegészül az alábbi
bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

………/2010.(XII.16.) sz.
Tiszavirág Napközi Otthonos
Szabályzatának módosításáról.

határozati javaslat:
Óvoda

és

Bölcsőde

Szervezeti

és

Működési

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal elfogadott és
a 183/2009.(IX.24.), 53/2010.(III.25.) sz. határozatokkal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.5. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Örményes Község polgármestere Török Csaba
Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. december 15.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére a Rimóczi és Rimóczi Kft részére
történő Felszabadulás u. 161. sz. alatti bérlemények biztosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Rimóczi és Rimóczi Kft. – ügyvezetője Rimóczi Imréné - azzal a kéréssel fordul a T. Képviselőtestület felé,
hogy járuljon hozzá a Felszabadulás u. 161. sz. alatti 3. sz., jelenleg a Polgárőrség által bérelt és a mellette lévő
volt raktárhelyiség részükre történő bérbeadásához. A bérleményekben kereskedelmi célú tevékenységet
szeretnének folytatni. Egyik helyiségben sincs vizes blokk, ennek kialakítását vállalják. Az átalakítási költség
435.100 .- + Áfa, azaz 543.875.- Ft Áfá-val. Az átalakítási költség fejében bérleti díj mentességet kér. A
kérelmezett helyiségek ezt megelőzően, illetve jelenleg is közcélból kerültek bérbeadásra a Polgárőrség részére.
A két helyiség együttes alapterülete 49,7 m2, 30.000.- Ft + Áfa/hó bérleti díjat ajánl fel.
Fentieknek megfelelően a bérleti szerződés megkötését követően 15 hónapon keresztül kapják meg a bérleti díj
mentességet.
A Polgárőrség már korábban jelezte, hogy a Fodrász üzletként működő helyiséget szeretné megkapni, ezért a
Rimóczi és Rimóczi Kft. által felajánlott átalakítást követően hozzájárulnak a helyiségcseréhez.
Javasoljuk a közcélból történő bérbeadást közcélú tevékenységére való tekintettel. A bérleti díjat 35.000.- Ft +
Áfa összegben javasoljuk megállapítani, mivel az általa elvégzett beruházással értékesebb lesz a bérlemény.
Ebben az esetben a bérleti díj mentesség 12 hónap.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 9/1999. (V. 6.) sz. rendelet értelmében lehetőség van a bérlemény közcélból történő bérbeadására
Az irodahelyiség üzemeltetése során felmerülő költségek (közüzemi díjak) fizetése a Rimóczi és Rimóczi Kft-t
terhelik.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjen.
………………/2010. (XII. 16.) sz. határozati javaslat
a Rimóczi és Rimóczi Kft részére történő Felszabadulás u. 161. sz. alatti bérlemények biztosításáról.
„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u. 161.
sz. alatti 3. számú, valamint volt raktárhelyiséget a 9/1999. (V. 6.) sz.
rendelet alapján közcélból 2011. január 01-től 5 éves időtartamra bérbe adja
35.000.- Ft + Áfa/hó bérleti díjért a Rimóczi és Rimóczi Kft. (Fegyvernek,
Árpád u. 1.) részére. A bérleti díj mentesség 12 hónap, tekintettel a Kft. által
elvégzett bruttó 543.875.- Ft értékű felhalmozott költségekre (vizes blokk
kialakítása, festés).
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u. 161.
sz. alatti 3. számú, valamint volt raktárhelyiséget a 9/1999. (V. 6.) sz.
rendelet alapján közcélból 2011. január 01-től 5 éves időtartamra bérbe adja
30.000.- Ft + Áfa/hó bérleti díjért a Rimóczi és Rimóczi Kft. (Fegyvernek,
Árpád u. 1.) részére. A bérleti díj mentesség 15 hónap, tekintettel a Kft. által
elvégzett bruttó 543.875.- Ft értékű felhalmozott költségekre (vizes blokk
kialakítása, festés).
.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

………………/2010. (XII. 16.) sz. határozati javaslat
a Polgárőrség részére történő irodahelyiség cseréről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u.
169. sz. alatti volt fodrász helyiséget a 9/1999. (V. 6.) sz.
rendelet alapján közcélból 2011. január 01-től működéséig
térítésmentesen bérbe adja a Polgárőrség részére.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. december 16.
/:Tatár László:/
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E S Z TÉ S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására

16-i ülésére az

Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 26-i ülésén a 5/2010.(II.26.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését . Ez idáig a költségvetési
rendelet módosítására négy alkalommal került sor.
A költségvetés módosítása az Önkormányzat Intézményeinek igénye alapján, az állami támogatások
lemondása, pótigénye, valamint az informatikai feladatok, az esélyegyenlőséget segítő felzárkóztató
támogatás, a képesség kibontakoztató integrációs tevékenység támogatása, az Új tudás műveltség program
keretein belül a -Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
indokolják. Ezeken kívül kötelezettségvállalások, a felhalmozási kiadások változása, és egyéb gazdasági

események is szükségessé teszik.

A módosítás eredménye képpen az előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tétel nullára
redukálódik (tartalékoknál). Amennyiben a 2010. évi költségvetés a módosított előirányzatok
szintjén teljesül, , úgy a 2010. évi gazdálkodás eredménye 13.445 eFt hiány. ( a rövid lejáratú
működési hitel előirányzat)
A jelenlegi 5. számú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 61.183 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint
A működési bevételek előirányzatát javaslom növelni
Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni
a várható teljesítési adatok alapján az alábbiak szerint:
- Fegyverneki telephely
Az alkalmazottak étkezési befizetése
Az előfizetéses étkezők áprilistól a Gyermekél.
Konyhán fizetik a térítési díjat, jogszabályi
változás miatt
Az idősek év közben a tervezettnél nagyobb
mértékben igényelték az ebédet, így a befizetett
térítési díj is megemelkedett
Telephely összese:
- Örményesi telephely

-

65 e Ft

+ 735 e Ft
- 300 e Ft
-1.084 e Ft
+1.021 e Ft
- 363 e Ft
- 100 e Ft

63 e Ft

2

A várható teljesítési adatok ismeretében a tervezettnél
kisebb mértékű ebéd igény miatt.
- Kuncsorbai telephely
A tervezettnél magasabb lett a térítési díj befizetés.
A tervezett adagszám viszont nem nő, ezért csökken a
szociálpolitikai támogatás.

+ 400 e Ft

Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni
- Fegyverneki telephely
A tervezettől nagyobb volt a bevétel a házi gondozásnál,
az ebéd szállításnál. A nappali ellátás térítési díját az
eredeti költségvetésben nem terveztük, ez a fedezete
a Anyák Napi, és Idősek Napi rendezvény költségeinek.

- 798 e Ft
+ 718 e Ft

- Kuncsorbai telephely
A nappali ellátásért befizetett térítési díj.

+

80 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni
A szociálpolitikai támogatás önkormányzati kiegészítését
javaslom csökkenteni az étkezési bevételnél leírtak miatt
- Fegyverneki telephely
- 400 e Ft
- Kuncsorbai telephely
- 400 e Ft
A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:
A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak
szerint
A bér előirányzatát javaslom csökkenteni
- Fegyverneki telephely
- 350 Ft
A felmentési időre kifizetett járandóság, és betegszabadság
miatt. Ezek a kifizetések az egyéb személyi juttatások
között szerepelnek.
- Örményesi telephely
- 490 e Ft
A felmentési időre kifizetett járandóság, és betegszabadság
miatt. Ezek a kifizetések az egyéb személyi juttatások
között szerepelnek. A GYES-re menő dolgozó álláshelyét
alacsonyabb végzettségű, ezért alacsonyabb bérű dolgozóval
töltöttük be.

- 800 e Ft

Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni
- Fegyverneki telephely
Felmentési időre és betegszabadságra kifizetés
+ 174 e Ft
Ebéd szállítás tisztet díjának megtakarítása
Az ellátottak ebédigényének függvénye.
- 448 e Ft
Telephely összesen:
- 274 e Ft

- 354 e Ft

- Örményesi telephely
Felmentési időre és betegszabadságra kifizetett járandóság
Telefon magáncélú használat és az intézményvezető tandíja

+ 140 e Ft

- Kucsorbai telephely
Az eredeti költségvetésben tervezett gondozó tiszteletdíja

- 220 e Ft

-

65 e Ft

- 1.194 e Ft
- 840 e Ft
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A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:
- 640 e Ft
A járulékköteles kifizetéseknek megfelelően
- Fegyverneki telephely
- 450 e Ft
- Örményesi telephely
- 130 e Ft
- Kuncsorbai telephely
- 60 e Ft
A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A vásárolt élelemzés előirányzatát javaslom csökkenteni,
a bevételeknél leírtak miatt
- Fegyverneki telephely
- Örményesi telephely
Az egyéb működési dologi kiadások előirányzatát javaslom
növelni az alábbiak szerint
- Fegyverneki telephely
A fent leírt többletbevétel és megtakarítás a fedezete
azoknak az eredeti költségvetésben alultervezett kiadásoknak
amelyek elengedhetetlenek az intézmény működéséhez.
Ilyek a telefon, postaköltség,tisztítószer, irodaszer stb.
Az egyéb bevételnél említett rendezvények költségei is
itt jelentkeznek.
- Örményesi telephely
A személyi juttatások és a járulékok megtakarítása.
- Kuncsorbai telephely
A nappali ellátásért fizetett térítési díj, valamint a
személyi juttatások és járulékok megtakarítása

+ 1.769 e Ft

- 762 e Ft
- 100 e Ft

+ 1.791 e Ft

- 862 e Ft

+ 2.631 e Ft

+ 480 e Ft
+ 360 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:

3.986 e

Ft
Működési bevételek:
Kuncsorba:
- szülők által fizetett étkezési térítési díj csökken (szoc.pol.nő)
Támogatás értékű bevétel változása
Fegyvernek: Óvodák
- választással kapcs.4 fő dolgozó átlag bérének megtérítése
- Munkaügyi Központtól átvett 1 fő bére és járuléka
( 2010.09.27-től dec.31-ig 100%-os térítés)
Örményes:
- választással kapcs.1 fő dolgozó átlag bérének megtérítése
- polgármesteri keretből átvett (rendezvény lebonyolításához)
Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés
Örményes:
- vállalkozótól átvett és szülői befizetésből

-120 e Ft
334 e Ft
112 e Ft
214 e Ft
3 e Ft
5 e Ft
6 e Ft
6 e Ft
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Intézményfinanszírozás

:

3.766 e Ft

Fegyvernek: Óvodák
=szoc.pol. támogatás:
Társulási megállapodás IV.5.a.)ponja szerinti korrekció
- 390 e Ft
=Önkormányzati kiegészítés I. növekszik:
- 2 fő óvónő szabadság megváltására kifizetett összeg, bér és járulék
491 e Ft
- energia kiadási többlet miatt
400 e Ft
- Annaházi óvodaegységben végzett ÁNTSZ által előírt munkálatok miatt
50 e Ft
- SNI-s gyermek tiflopedagógiai ellátása miatt
45 e Ft
- Kuncsorbának adott szoc.pol. támogatás a( többlet normatíva megelőlegezése)
390 e Ft
- Kuncsorbának adott bér és jár. támogatás a( többlet normatíva megelőlegezése)
177 e Ft
- Társulási megállapodás III.2.g.)ponja szerinti korrekció
-177 e Ft
=Önkormányzati kiegészítés II. növekszik:
-5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér és járulék,
949 e Ft.
-5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint óvodai program
1.034 e Ft
Kuncsorba:
=szoc.pol. támogatás:
Szoc.pol. támogatás növekedés a gyermeklétszám növ. összefüggésben
Társulási megállapodás IV.5.a.)ponja szerinti korrekció
=Önkormányzati kiegészítés növekszik:
- Fegyvernek által adott támogatás miatt

230 e Ft
390 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportositani.

3.986 e Ft

A személyi juttatások :

1.548 e Ft

177 e Ft.

A bért javaslom növelni
Fegyvernek:: óvodák
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér
747 e Ft.
- 2 fő óvónő szabadság megváltására kifizetett összeg
387 e F
-Munkaügyi Központtól átvett 1 fő bére(2010.09.27-től dec.31-ig100%-os térítés) 195 e Ft
- választással kapcs.4 fő dolgozó átlag bérének megtérítése
112 e Ft
Örményes:
- választással kapcs.1 fő dolgozó átlag bére
3 e Ft
Kuncsorba:
- SNI-s gyermekek ellátása miatt gyógypedagógus bére
62 e Ft
- 1 fő óvónő MIP feladatok ellátására bér (kötelezettség váll.miatt)
42 e Ft
Járulékok:

353 e Ft.

A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvodák
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt járulék

202 e Ft.

- 2 fő óvónő szabadság megváltására kifizetett összeg miatt

104 e Ft
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- Munkaügyi Központtól átvett 1 fő jár.(2010.09.27-től dec.31-ig100%-os térítés)

19 e Ft

Kuncsorba:
- SNI-s gyermekek ellátása miatt gyógypedagógus bér járuléka
17 e Ft
- 1 fő óvónő MIP feladatok ellátására bér járuléka (kötelezettség váll.miatt)
11 e Ft
Dologi kiadások:
1.449 e Ft
Fegyvernek óvodák
- energia kiadási többlet miatt
400 e Ft
-Annaházi óvodaegységben végzett ÁNTSZ által előírt munkálatok miatt
50 e Ft
-5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint óvodai program miatti dologi
1.034 e Ft
-SNI-s gyermek tiflopedagógiai ellátása miatt
45 e Ft
-Szülői munkaközösségek befizetéseiből beszerzett udvari játékok költségeinek - 636 e Ft
átcsoportosítása beruházásokra (értékhatár miatt)
= Annaházi óvodaegységnél:
-255 e Ft
= Újtelepi óvodaegységnél:
-381 e Ft
Örményes:
- vállalkozótól átvett és szülői befizetésből
6 e Ft
- polgármesteri keretből átvett (rendezvény lebonyolításához)
5 e Ft
Kuncsorba:
- SNI-s gyermek tiflopedagógiai ellátása miatt
45 e Ft
- Gyermeklétszám növekedés miatt élelmezési költség növekedés
500 e Ft
Felhalmozási kiadások:
Fegyvernek óvodák
-Szülői munkaközösségek befizetéseiből beszerzett udvari játékok költségeinek
636 e Ft
átcsoportosítása beruházásokra (értékhatár miatt)
= Annaházi óvodaegységnél:
255 e Ft
= Újtelepi óvodaegységnél:
381 e Ft
Létszám módosítás:
Fegyvernek óvodák
- Munkaügyi Központtól átvett 1 fő (2010.09.27-től dec.31-ig100%-os térítés)
0,25 fő
Kuncsorba:
- 2 fő óvónő óraszám növekedésből adódóan
0,25 fő
Kérem a fenti javaslat elfogadását.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A 2010. évi 3. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:
A BEVÉTELEK

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(tankönyv utólagos engedmény)
A szolgáltatások ellenértéke előirányzatának növelése:
(SZTE, oktatásszervezési feladatok)
Szakiskola:

19.107 e Ft.
724 e Ft.

83 e Ft.
510 e Ft.

6

Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(tankönyv utólagos engedmény)
Móra:
Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(tankönyv utólagos engedmény)
Szalai:
Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(tankönyv utólagos engedmény)
Kuncsorba:
Az egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése:
(tankönyv utólagos engedmény)
A műk. célú támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli bevétel)
Tám. ért. műk. célú bev. Elk. Állami Pénzalapból:
(Közhasznú Támogatás)
Szakiskola:
OD-EA/16/010 pályázat:
(szakmunkás ösztöndíj)
Móra:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli bevétel)
Tám. ért. műk. célú bev. Elk. Állami Pénzalapból:
(Közhasznú Támogatás)
Szalai:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli bevétel)
Tám. ért. műk. célú bev. Elk. Állami Pénzalapból:
(Közhasznú Támogatás)
Kuncsorba:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli bevétel)

17 e Ft.

93 e Ft.

17 e Ft.

4 e Ft.
1.856 e Ft.
96 e Ft.
530 e Ft.

470 e Ft.

106 e Ft.
310 e Ft.

26 e Ft.
310 e Ft.

8 e Ft.

A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése:
976 e Ft.
Szakiskola:
Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól:
976 e Ft.
(befolyt szakképzési hozzájárulás)
Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom:
Orczy:
A szocpol támogatás növelése:
(arányosítás alapján számítva év végéig)
IPR pályázat összege

15.551 e Ft.
1.910 e Ft.
4.031 e Ft.
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Pedagógus továbbképzés pályázat összege:
(932-3/2010 ikt. sz. levél)
Nyári tábor, kirándulás támogatása:
(1146-5/2010, 1146-6/2010; 1146-7/2010 ikt. sz. levél)
Szakiskola:
IPR pályázat összege
Móra:
A szocpol támogatás növelése:
(arányosítás alapján számítva év végéig)
IPR pályázat összege
Pedagógus továbbképzés pályázat összege:
(932-3/2010 ikt. sz. levél)
Nyári tábor, kirándulás támogatása:
(1146-5/2010 ikt. sz. levél)
Az önkormányzati kiegészítés növelése:
(tanterem álmennyezet készíttetése)
Szalai:
A szocpol támogatás növelése:
(arányosítás alapján számítva év végéig)
IPR pályázat összege
Kuncsorba:
A szocpol támogatás növelése:
(arányosítás alapján számítva év végéig)
IPR pályázat összege
A KIADÁSOK

250 e Ft.
150 e Ft.

674 e Ft.
2.983 e Ft.
3.779 e Ft.
250 e Ft.
101 e Ft.
171 e Ft.

540 e Ft.
424 e Ft.
160 e Ft.
128 e Ft.

előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
HHH pótlék IPR pályázatból:
A munkabér előirányzatának növelése:
(Közhasznú támogatásból)
A jutalom előirányzatának növelése:
(SZTE, oktatásszervezési feladatok)
A túlóra előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
(átcsoportosítás külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A külső személyi juttatások előirányzatának növ.: - technikai tétel
(átcsoportosítás túlórából)
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
(átcsoportosítás betegszabadságra)
Szakiskola:
Megbízási díj növelése:
(OD-EA/16/010 pályázat)
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
(átcsoportosítás betegszabadságra)

19.107 e Ft.
2.921 e Ft.

1.713 e Ft.
491 e Ft.
402 e Ft.
-445 e Ft.
445 e Ft.
-725 e Ft.

45 e Ft.
-170 e Ft.
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A túlóra előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
-2.395 e Ft.
(átcsoportosítás külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A külső személyi juttatások előirányzatának növ.: - technikai tétel 2.395 e Ft.
(átcsoportosítás túlórából)
EPSZ:
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
-82 e Ft.
(átcsoportosítás betegszabadságra)
Móra:
HHH pótlék IPR pályázatból:
1.505 e Ft.
A munkabér előirányzatának növelése:
271 e Ft.
(Közhasznú támogatásból)
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
-953 e Ft.
(átcsoportosítás betegszabadságra)
A alapilletmény előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
-2.111 e Ft.
(átcsop. túlóra + külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A túlóra előirányzatának növ.: - technikai tétel
1.140 e Ft.
(átcsoportosítás alapilletményből)
A külső személyi juttatások előirányzatának növ.: - technikai tétel
971 e Ft.
(átcsoportosítás alapilletményből)
Szalai:
HHH pótlék IPR pályázatból:
144 e Ft.
A munkabér előirányzatának növelése:
271 e Ft.
(Közhasznú támogatásból)
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
-21 e Ft.
(átcsoportosítás betegszabadságra)
A túlóra előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
-227 e Ft.
(átcsoportosítás külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A külső személyi juttatások előirányzatának növ.: - technikai tétel
227 e Ft.
(átcsoportosítás túlórából)
Kuncsorba:
HHH pótlék IPR pályázatból:
51 e Ft.
A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.: technikai tétel
-21 e Ft.
(átcsoportosítás betegszabadságra)
A túlóra előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
-110 e Ft.
(átcsoportosítás külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A helyettesítés előirányzatának csökkentése: - technikai tétel
-15 e Ft.
(átcsoportosítás külső szem. juttatásra – megbízási díj)
A külső személyi juttatások előirányzatának növ.: - technikai tétel
(átcsoportosítás túlóra + helyettesítésből)
Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Ped. továbbképzés kiadásai:
(ped. tov. képz. pályázat, 923-3/2010 ikt. sz. levél)

125 e Ft.
3.627 e Ft.
250 e Ft.
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Ped. továbbképzés kiadásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
Szakisk:
Ped. továbbképzés kiadásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
EPSZ:
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
Móra:
Ped. továbbképzés kiadásai:
(ped. tov. képz. pályázat, 923-3/2010 ikt. sz. levél)
Ped. továbbképzés kiadásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
Szalai:
Ped. továbbképzés kiadásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
Kuncsorba:
Ped. továbbképzés kiadásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
A betegszabadság előirányzatának növ.: technikai tétel
(átcsoportosítás bérből)
A járulékok előirányzatát javaslom növel0ni:
Orczy:
HHH pótlék járuléka:
A munkabér járuléka:
(Közhasznú támogatásból)
A jutalom járuléka:
(SZTE, oktatásszervezési feladatok)
Szakiskola:
A megbízási díj járuléka:
(OD-EA/16/010 pályázat)
Móra:
HHH pótlék járuléka:
A munkabér járuléka:
(Közhasznú támogatásból)
Szalai:
HHH pótlék járuléka:

210 e Ft.
725 e Ft.

105 e Ft.
170 e Ft.

82 e Ft.

250 e Ft.
595 e Ft.
953 e Ft.

210 e Ft.
21 e Ft.

35 e Ft.
21 e Ft.
1.158 e Ft.
462 e Ft.
39 e Ft.
108 e Ft.

12 e Ft.

406 e Ft.
39 e Ft.

39 e Ft.
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A munkabér járuléka:
(Közhasznú támogatásból)
Kuncsorba:
HHH pótlék járuléka:
A dologi kiadásokat javaslom növelni:

39 e Ft.

14 e Ft.
2.200 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Orczy:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
1.910 e Ft.
(szocpol. tám. növekedése miatt)
IPR-2 pályázat dologi kiadásai növ (ÁFA-val):
1.856 e Ft.
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-210 e Ft.
(átcsoportosítás ped. tov. képz-re)
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-990 e Ft.
(átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásaihoz)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése:
73 e Ft.
(int. egyéb sajátos bevételeiből)
Táborozás, kirándulás ktg-i növelése (ÁFA-val):
150 e Ft.
(1146-5/2010, 1146-6/2010; 1146-7/2010 ikt. sz. levél)
Tartós tankönyvek előirányzatának csökk (ÁFA-val):
-1.937 e Ft.
(technikai tétel; átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)
Szakiskola:
IPR-2 pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
674 e Ft.
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-105 e Ft.
(átcsoportosítás ped. tov. képz-re)
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-270 e Ft.
(átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásaihoz)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése:
17 e Ft.
(int. egyéb sajátos bevételeiből)
Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val):
8 e Ft.
OD-EA/16/010 pályázatok dologi kiadásai)
Móra:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
2.983 e Ft.
(szocpol. tám. növekedése miatt)
IPR-2 pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
1.868 e Ft.
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-595 e Ft.
(átcsoportosítás ped. tov. képz-re)
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
-850 e Ft.
(átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásaihoz)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése:
63 e Ft.
(int. egyéb sajátos bevételeiből)
Táborozás, kirándulás ktg-i növelése (ÁFA-val):
101 e Ft.
(1146-5/2010 ikt. sz. levél)
Az épület karbantartási kiadások növelése (ÁFA-val):
171 e Ft.
(önkormányzati kiegészítésből)
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Tartós tankönyvek előirányzatának csökk (ÁFA-val):
(technikai tétel; átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)
Szalai:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
(szocpol. tám. növekedése miatt)
IPR pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
(átcsoportosítás ped. tov. képz-re)
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
(átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásaihoz)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése:
(int. egyéb sajátos bevételeiből)
Tartós tankönyvek előirányzatának csökk (ÁFA-val):
(technikai tétel; átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)
Kuncsorba:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
(szocpol. tám. növekedése miatt)
IPR pályázat dologi kiadásai (ÁFA-val):
IPR-1 pályázat dologi kiadásai csökk.. - technikai tétel
(átcsoportosítás ped. tov. képz-re)
Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése:
(int. egyéb sajátos bevételeiből)
Tartós tankönyvek előirányzatának csökk (ÁFA-val):
(technikai tétel; átcsoportosítás ingyenes tankönyvekhez)
Az energia kiadások csökkentése (ÁFA-val):
(Támogatás értékű kiadás Óvodának)
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli kiadás)
Az ingyenes tankönyvek előir. növelése:
(technikai tétel, átcsop. tartós tankönyvektől)
Ellátottak egyéb juttatásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
Szakiskola:
A tanulói ösztöndíjak növelése
(OD-EA/16/010 pályázat)
Ellátottak egyéb juttatásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
Móra:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli kiadás)
Az ingyenes tankönyvek előir. növelése:
(technikai tétel, átcsop. tartós tankönyvektől)

-2.127 e Ft.

540 e Ft.
241 e Ft.
-210 e Ft.
-100 e Ft.
17 e Ft.
-568 e Ft.

160 e Ft.
63 e Ft.
-35 e Ft.
4 e Ft.
-140 e Ft.
-562 e Ft.
7.623 e Ft.
96 e Ft.
1.937 e Ft.
990 e Ft.

405 e Ft.
270 e Ft.

106 e Ft.
2.127 e Ft.
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Ellátottak egyéb juttatásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
Szalai:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli kiadás)
Az ingyenes tankönyvek előir. növelése:
(technikai tétel, átcsop. tartós tankönyvektől)
Ellátottak egyéb juttatásai: - technikai tétel
(IPR-1 pályázat átcsop. kötött dologi kiad-ból)
Kuncsorba:
Ingyenes alma (okt.):
(pénzforgalom nélküli kiadás)
Az ingyenes tankönyvek előir. növelése:
(technikai tétel, átcsop. tartós tankönyvektől)
A működési célú támogatásértékű kiadások növelését javaslom:

850 e Ft.

26 e Ft.
568 e Ft.
100 e Ft.

8 e Ft.
140 e Ft.
602 e Ft.

Orczy:
Óvodának az Aacheni tanulmányút támogatására:
(int. egyéb sajátos bevételeiből)

10 e Ft.

Móra:
Óvodának az Aacheni tanulmányút támogatására:
(int. egyéb sajátos bevételeiből)

30 e Ft.

Kuncsorba:
Óvodának energia kiadásokra:
(technikai tétel, átcsop. energia kiadásoktól)
A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:
Szakiskola:
Nem meghatározott eszközök előir. növelése (ÁFA-val):
(befolyt szakképzési hozzájárulásból)
Nem meghatározott eszközök előir. csökkentése (ÁFA-val):
(nem meghat. eszk. meghatározása az alábbiak szerint)
Rendezvénysátor (2 db) vásárlása (ÁFA-val)
Szekrénysor vásárlása (ÁFA-val)
Távolságmérő vásárlása (ÁFA-val)
Szerszámkészlet (2 db) vásárlása (ÁFA-val)

562 e Ft.
976 e Ft.
976 e Ft.
-1.013 e Ft.
668 e Ft.
144 e Ft.
44 e Ft.
157 e Ft.

Létszám:
Orczy: 1 fő tanár (technikailag) átkerült a Szakiskolai intézményegységhez, ezért kérjük az
engedélyezett létszám 1 fővel (36,5 fő-ről 35,5 főre) történő csökkentését.
Szakiskola: 1 fő tanár (technikailag) átkerült az Orczyból, 1 fő státusza 0,75 fő-re csökkent,
így kérjük az engedélyezett létszám 0,75 fővel (15,25 fő-ről 16 fő-re) történő emelését.
Móra: 1 napközis csoport szeptemberi indítása miatt kérjük az engedélyezett létszám 1 fővel
(35 fő-ről 36 fő-re) történő csökkentését.
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Szalai: 0,75 fő napközis nevelő státuszát teljes munkaidősre változtattuk, 1 fő tanár visszajött
GYES-ről (a neki járó szabadságot tölti), így kérjük az engedélyezett létszám 1,25 fővel (11,5
fő-ről 12,75 fő-re) történő emelését.
IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevétele k előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

1.355 e Ft

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 1.105 e Ft
az étkezési bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni
- 20 e Ft
az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni
1.125 e Ft
A Virágzó Tisza Napja megrendezéséért a Baldácsy
Művészeti Egyesület által számlák alapján fizetett térítése 1.400 e Ft
Kávéházi bevétel alacsonyabb teljesítése
- 275 e Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
Önkormányzati kiegészítés II. javaslom növelni
A módosított 215/2009. (XI.26.)sz. h. 9.p. alapján
a „Karácsonyi Készülődés” megrendezésére
Fegyvernek Szelleme Pantheon megrendezésére
A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint
Ft
A személyi juttatásokon belül az egyéb személyi juttatások
előirányzatát javaslom csökkenteni
Az itt tervezett honoráriumok helyett a fellépők számlát adtak,
így az a dologi kiadások között jelentkezik.
A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni
A fent leírt honorárium járuléka, valamint a megbízási díjaknál
a minimálbér 30%-nál kisebb kifizetés miatt
A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
- A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni
- 20 e Ft
- Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
2.205 e Ft
- A Virágzó Tisza Napja miatt
1.400 e Ft
- A számlás kifizetések miatt
705 e Ft
- Karácsonyi Készülődés kiadásaira
100 e Ft
- Fegyvernek Szelleme Pantheon
150 e Ft

250 e Ft
100 e Ft
150 e Ft
1.355 e

- 480 e Ft
- 500 e Ft

2.185 e Ft
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V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATÁNAK RÉSZLETES MÓDOSÍTÁSA
költségvetés 5. sz. módosításához
SSZ.
I.

Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt
előirányzat
111001
Gabonaf, olajosmagvak term.(32.)

7234

1. Működési bevételek

7 234

=Intézményi működési bevételek

7234

-áru-és készletértékesítés bevétele, napraforgó
értékesítés többletbevétele ÁFA-val
-szolgáltatások ellenértéke kaszálóbérleti díja,
hasonbérleti díjak bevétele ÁFA-val

II.

-egyéb sajátos bevételek-mezőgazdasági
úthasználati díj (ÁFA-val)
02100011
Erdészeti, erdőgazd. Tev.(47.)

6 726

176

332
2000

1. Működési bevételek

2 000

=Intézményi működési bevételek
-szolgáltatások ellenértéke-erdőrészlet
tarvágás díja(ÁFA-val)

2000
2 000

VI.

4211001
autópálya építés (33.)

1.

Véglegesen átvett pénzeszközök

VII.

=Felhalmozási c. pénzeszköz átv.
-útbefizetés lakossági 1 fő Budai N. A. út, 1 fő
Vöröscsillag út
42210011
foly.sz.szolg.közmű építés (51.)

1.

Működési bevételek

Út
27
27
27
27
37 091
136

=Intézményi működési bevételek
-kamatbevétel
2.

136
136

Támogatás ért. Bevételek

36 460

=Felhalm. C. tám.ért. Bevételek
-Szennyvízhálózat építéséhez kapcsolódó
KEOP támogatás átvezetése Önk. Igazgatás
szakfeladatról
3.

2010. évi

36 460

36 460

Véglegesen átvett pénzeszközök
=Felhalmozási c. pénzeszk. Átvételek
-Szennyvízhálózat lakossági hj., vízhálózat
lakossági hozzájárulás

495
495
495
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VIII.

4299001
Egyéb m.n.s. építés (52.)

1.

Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-ÁFA-felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó
visszatérülés

XVI.

8219001
Fénymásolás, egyéb irodai szolg.(56.)

1.

Működési bevételek

3060
3 060
3060
3 060

9
9

=Intézményi működési bevételek
-fénymásolás bevétele

XXI.

84111611
(74.)
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-Fegyvernek

1.

Támogatás értékű bevételek

9
9

393
393

=Működési célú
-Központi kv. Szervtől

XXII.

84111612
(75.)
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-Örményes

1.

Támogatás értékű bevételek

393
393

44
44

=Működési célú
-Központi kv. Szervtől

XXIII.

84112611
(4.)
Önkorm. Igazg.-Fegyvernek

1.

Támogatás ért. Bevételek

44
44

-27 889
-34 052

=Felhalm. C. tám.ért. Bevételek
-Szennyvízhálózat építéséhez kapcsolódó
KEOP támogatás átvezetése

-36 460

-36 460

= Működési c.
-2008. évi normatíva ellenőrzés eredménye

2 408
1 627

-TB alapból kapott támogatás előirányzatának
csökkentése az eseti kereset kiegészítés
finanszírozásának változása miatt

-570

-Krízis prg. Támogatása

221

16

2.

-Önkormányzatoktól működési hj. Társulási
megáll. Szerint
Örményes szocpol .Iskolának 540 eFt, Kuncsorba -szocpol
-400 eFt Csorba mikro Tiszavirág Óvodának
+230 eFt szocpol. Iskolának szocpol +160= -10
eFt

530

-Örményes Körjegyzőségi hj. Működési
költséghez 6 fő alkalmazott jutalma+járulékai
=600 eFt

600

Kölcsönök törlesztése

100

=Felhalmozási c.
-Dolgozói lakáscélú kölcsöntörl.
3.

100
100

Véglegesen átvett pe.

-3 156

=Működési c.
-Közcélú hj. Többletbevétele
=Garancia, kezességvállalás önk. Döntés
alapján
fizetési halasztás miatt
4.

400
400
-3556
-3 556

Működési bevételek

12 219

=Intézményi műk. Bev.
-Bírság bevételek, egyéb számla bev.
-Áru és készletért. Bevétele, kulcstartó,
képeslap, tasak,
-Hirdetési díjak-Hírmondó

1 200
80
200

-Apákat megillető távollét költségtérítése

58

-kötbér, kártérítés védőnői költségtérítés

155

-Fordított ÁFA (beruházásokhoz kapcs. ÁFA
bevétel) Orvosi R. Település Kp.
5.

12 219

10 526

Felhalmozási és tőkej. Bev.

-3 000

=Osztalék, hozam
-Tigáz osztalék

-3 000
-3 000

84113311
XXVII. Adó, illeték besz.-Fegyvernek
1.

=Intézményi bevételek
-jelzálog bejegyzés megtérülése, igazgatási
szolg. Díj
84113312
XXVIII. Adó, illeték besz.-Örményes
1.

95

Működési bevételek

95
95
95
30

Működési bevételek
=Intézményi bevételek
-jelzálog bejegyzés megtérülése, igazgatási
szolg. Díj

30
30
30
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XXXI.

8414021
Közvilágítás

1.

Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek
-Továbbszámlázott bevétel áramdíjFalunaphoz kapcsolódó

XXXII.

8419019
Önkormányzatok elszámolásai

1.

Működési bevételek

76
76
76
76

18 093
-5 900

=Önk. Sajátos működési bevétele
-Helyi adók
-Magánszemélyek kommunális adója
-Helyi iparűzési adó

2.

-5 900
-8 400
1 600
-10 000

-Átengedett kp. Adók

2 000

-Gépjárműadó

2 000

-Egyéb sajátos bev. Bírságok

500

-pótlék bírság

500

Támogatások

23 993

=kötött felhasználású normatíva
-időskorúak járadéka

5 872
40

-közcélú foglalkoztatás támogatása

769

-ápolási díjak

-141

-lakásfenntarási támogatás

288

-rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
-aktív korúak rendszeres segélye

4 408
508

=Központosított előirányzat
-szakmai vizsgák lebonyolítása

15 222
28

-szakmai informatikai feladatok

4 135

-esélyegyenlőséget segítő felzárkóztató
támogatás, kép. Kibontakoztató integr. Tev.

5 736

-Új tudás műveltség-Pedagógusok anyagi
ösztönzését szolg. Támogatás

5 283

-Óvodáztatási támogatás

40

=Egyéb támogatás
-VIS MAIOR támogatás belvíz III. ütem

2 899
2 899

8419069
XXXIII. Finanszírozási műveletek
1.

13 445

Hitelfelvétel
=Működési hitel

13 445
13 445

18

-rövid lejáratú működési hitel 5. sz. módosítás
eredményeképpen nő

XLIII.

8821171
Rendszeres GYVT.

1.

Támogatás értékű bevételek

13 445

-17
-17

=Műk. C. fejezeti kezelésből

XLIV.

-GYVT 100% támogatás
8821181
GYVT

1.

Támogatás értékű bevételek

-17
-17
kiegészítő

-240
-240

=Műk. C. fejezeti kezelésből
-Kiegészítő gyvt. 100%-os támogatása

XLIX.

8821251
Mozgáskorl. Közl. Tám.

1.

Támogatás értékű bevételek

-240
-240

-75
-75

=Műk. C. fejezeti kezelésből
-Közl.tám. 100%-os támogatása

LIX.

8904421
Közhasznú foglalkoztatás

1.

Támogatás értékű bevételek

-75
-75

255
255

=működési c. tám.ért. Bevételek
-munkaügyi kp. Támogatás

255
255

84111511
ÖNK. Képviselővál-Fegyvernek (72.)
1.

1 208

Támogatás értékű bevételek

1 208

=Működési célú
-Központi kv. Szervtől
84111512
ÖNK. Képviselővál-Örményes (73.)
1.

1 208
1 208
307

Támogatás értékű bevételek

307

=Működési célú
-Központi kv. Szervtől

307
307

19

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK RÉSZLETES MÓDOSÍTÁSA
költségvetés 5. sz. módosításához
SSZ.
I.

Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt
előirányzat
111001
Gabonaf, olajosmagvak term.(32.)

6 091

1. Dologi kiadások

II.
1.

2.

2010. évi

6 091

-hajtó kenőanyag (ÁFA-val)
-adók, díjak, egyéb befizetésekmezőgazdasági biztosítás díja

2 445

-ÁFA befzetés
02100011
Erdészeti, erdőgazd. Tev.(47.)

3 464

Dologi kiadások
-készletbeszerzés-facsemete beszerzés
(fehérnyár)
-Szolgáltatások-szakirányítás, eljárási díj,
térképmásolat
-Áfa-szakirányítás, facsemete , tarvágáshoz
kapcsolódó ÁFA befizetés

182

1 578
561
20
112
429

Felhalmozási kiadások

1 017

=Beruházás

III.

-0168/2 hrsz. erdő ingatlan vásárlás
36000013
Víztermelé, kez. Tev. (48.)

1.

Felhalmozási kiadások

1 017
1 017
25
25

=Felújítás

IV.

Dózsa Gy. Út 98. szám alatti Vízmű
épületének tetőszigeteléséhez kapcsolódó
műszaki ellenőri díj (ÁFA-s)
3822001
veszélyes hulladékkezelés(49.)

1.

Dologi kiadások

V.

=szolgáltatások
-egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai állati
hulla ártalmatlanítás díj ÁFA-s
4120001
Lakó és nem lakó épület építés(50.)

1.

Felhalmozási kiadások

VI.

=Felújítás
-Hársfa 13. tető felújítás műszaki ellenőri
költsége
4211001
Út autópálya építés (33.)

1.

Felhalmozási kiadások
=Beruházás

25

25
1 637
1 637
1 637
1 637
25
25
25
25
477
224
224
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2.

VII.

-Szivárvány úti telekösszevonás
-Hársafsa út 13. számú ingatlan előtti
járdaépítés

239

-Zalka M. út építés( tény)

-156

Dologi kiadások
-egyéb készletbeszerzések-járdaépítések
anyagköltsége (ÁFA-s)
-egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásokZalka M. út építés TEKI kezelési költsége és
eljárási díj
42210011
foly.sz.szolg.közmű építés (51.)

1.

Dologi kiadások
-177/2010(IX.23.) sz. önk. Hat. Szerint terület
átmínősítési költség

2.

Felhalmozási kiadások

141
253
216

37
-453
70
70
-523

=Beruházás
Település szennyvízhálózat kiépítése
közbeszerzési ktg. Ei. Átvezetése
szakfeladatra

VIII.

4299001
Egyéb m.n.s. építés (52.)

1.

Dologi kiadások
-egyéb üzemeltetés fenntartási
szolgáltatások-jogi szolgáltatás igénybevétele
Kétpói per (ÁFA-s)
-Áfa befizetés

2.

-523

-523

-665
285

250
35

Felhalmozási kiadások
=Beruházás
-Település Kp. II. ütem közbeszerzési ei.
Átvezetése szakfeladatra

IX.

4722001
Hús-, húsáru kiskerreskedelem (34.)

1.

Személyi juttatások

-950
-950
-950

0
0

=Bér
-Kereset kieg. Fedezetének ei.

X.

-Közalk. Egyéb feltételtől függő pótléka
5610001
Éttermi mozgó vendéglátás(42.)

1.

Felhalmozási kiadások

0
-24
24
75
75

=Beruházás
-Konyha épület tetőszigetelés

XIII.

68200211
Nem lakóing.bérbead.üzemeltetés (55.)

75
75

31

21

1.

Dologi kiadások
-Egyéb üz. Fenntartási szolgáltatásoktérképmásolat, tulajdoni lap másolat Bíró
Kastély gázellátás, megosztás Kasztell Major

XVII.

84111211
Önk.jogalk.Fegyvernek (02.)

1.

Dologi kiadások
-reprezentációs költségek alakuló ülés,
ünnepi testületi ülés polgármesteri keret
terhére

XVIII.

84111212
Önk.jogalk.-Örményes (03.)

1.

Személyi juttatások

31

31

82
82

82

80
63

=Bér
-dolgozók normatív jutalma
2.

63
63

Járulékok
-normatív jutalom járuléka (27%)

XIX.

84111411
OGY. Képviselővál-Fegyvernek (38.)

1.

Dologi kiadások
-Telefonköltség

XXI.

84111611
(74.)
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-Fegyvernek

1.

Személyi juttatások

17
17

2
2
2

393
230

=Bér
-választásban résztvevő személyek díjazása
2.

Dologi kiadások
-Hírmondó, áram, telefon, élelmezés,
irodaszer, stb

XXII.

84111612
(75.)
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-Örményes

1.

Személyi juttatások
=Bér
-választásban résztvevő személyek díjazása
kézbesítési díj

2.

230

Járulékok
-választásban résztvevő személyek
díjazásához kapcs. 27%-os munkáltatói j.

3.

230

Járulékok

59

59
104
104

44
17
17
17
4

22

-választásban résztvevő személyek
díjazásához kapcs. 27%-os munkáltatói j.
3.

4

Támogatás értékű kiadások

23

=Működési
-támogatás visszafizetése

XXIII.

84112611
Önkorm. Igazg.-Fegyvernek

1.

Személyi juttatások

23
23

643
249

=Bér
-közalkalm. Alapilletménye

2.

249
184

-egyéb felt. Függő pótlék

42

-közalk. Túlóra

23

Felhalmozási kiadások

-4 066

=Beruházás
-Településkp. I. ütem (tény)
-Idősek klubjának eszközbeszerzése(technikai)

-2 320
-4 031
1 711

=Felújítás
-Idősek klubjának eszközbeszerzése(technikai)
-Felszabadulás út 171. lapostető felújítás
(tény)

-1 736
-1 711
-25

=Tartós részesedés
-pénzbeni betét kiadása duplán szerepel a
költségvetésben -korrekció
3.

-10

Dologi kiadások
-kommunikációs szolgáltatás közszolgálati
programcsomag, iktató prg. Programkövetés
-karbantartás kisjavítás, fénymásoló javítás,
üvegezés gépjármű javítás, telefon központ
javítása)
-Orvosi rendelő ÁFA befizetés fordított ÁFA
miatt(10.526 eFt+150eFt)
-Reklám, propaganda- golyós toll,
Önkormányzat felirattal
-egyéb dologi kiadások , Hubai per
175/2010.(XI.25.) sz. önk. Határozat
-továbbképzések, késedelmi kamat
-egyéb készlet beszerzés csökken a karácsonyi
készülédés kiadásokkal
-174/2010.(XI.25.) főépítész foglalkoztatása

4.

-10

12 111

500

182
10 676
167
526
97
-100
63

Kölcsön nyújtása
=Működési c.
-Háztartásoknak nyújtott kölcsönök pm-i
keretből (1 fő részére temetési kölcsön)

78
78
78

23

5.

Tartalékok

-8 762

=polgármesteri keret

-380

-Sportegyesület támogatása

-230

-Fegyvernek Szelleme Panteon
-Alakuló ülés, Ünnepi Testületi ülés
reprezentáció

-150
-82

-1 fő részére temetési kölcsön

-78

-176/2010.(XI.25.) számú önk. Hat. Alapján
=23/2002.(VI.1.) számú rend. Szerinti
támogatás felhasználás miartt csökken

160

felhasználás miartt csökken

-1 000
-1 000

=Lakossági szennyvízh. Befizetései
-495 eFt befizetés 136 eFt kamat

631
631

=előző évek negatív pm. Cs. Tétel
-Óvoda járulék korrekció 3. módosítás
-2010. évi hiány részbeni forrása
6.

Véglegesen átadott pénzeszközök

XXIV.

=Működési célú pe. Átadás
- a 23/2002.(VI.1.) számú rend. Szerinti
támogatás kiutalása
-Arany János programban résztvevő
támogatása önk. Köt. Váll. Alapjám
-Tűzoltósági tagdíj lakosságszám változása
miatt)
84112612
Önkorm. Igazg.-Örményes

1.

Személyi juttatások

-8 013
59
-8 072
1 033
1 033
975
50
8
300
236

=Bér
-Dolgozók jutalma
2.

236
236

Járulékok
-jutalomhoz kapcsolódó munkáltató járulék

XXVI.

84112912
Önkorm. PÜ-i Igazg.-Örményes

1.

Személyi juttatások

64
64

150
118

=Bér
-Dolgozók jutalma
2.

Járulékok

XXVII.

-jutalomhoz kapcsolódó munkáltató járulék
84113311
Adó, illeték besz.-Fegyvernek

1.

Személyi juttatások
=Bér
-Alkalmi fiz. Munkavállalók bére levélkihordók

118
118
32
32
95
75
75
75
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2.

XXVIII.

Járulékok
-Alkalmi fiz. Munkavállalók bére levélkihordók kapcs járulék
84113312
Adó, illeték besz.-Örményes

1.

Személyi juttatások

20
20
65
50

=Bér
-Dolgozók jutalma
2.

50
50

Járulékok
-jutalomhoz kapcsolódó munkáltató járulék

XXX.

8414011
Önk.közbesz.elj. Lebony

1.

Felhalmozási kiadások

15
15

977
977

=Beruházás
-Szennyvvízhálózat közbeszerzési ei. Korrekció
-Település kp. II. közbeszerzési ktg ei.
Korrekció

XXXI.
1.

977
27
950

8414021
Közvilágítás

-2 778

Dologi kiadás
-áramdíj továbbszámlázás- Falunaphoz
kapcsolódó kiadás ÁFA-val)

76

-ÁFA befizetés

13

-Késedelmi kamat
-áramdíj ÁFA-val kiadási megtakarítás
-karbantartás ÁFA-val kiadási megtakarítás

XXXIV.

8419079
Önk. Elszám. ktgvetési szerveikkel

1.

Intézményfinanszírozás

-2 778

8
-2 500
-375

18 767
18 767

=Szocpol.
-Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp.
-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
-Orczy Anna Iskola

-800
230
5 593

=Önkormányzati kiegészítés
-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda (1553
eFt+1.983 eFt)

3 536

-Orczy Anna Iskola

9 958

-Művelődési Ház és Könyvtár

XXXV.

5 023

8424211
közterület rendjének fennt.

13 744

250

0

25

1.

Személyi juttatások

0

= Bér
-Keresetkiegészítés fedezete

0
-77

-Jutalom

33

-Túlóra

44

XXXVI.

84254111
Ár-, és belvízvédekezés

1.

Dologi kiadások

1 543
1 543

=Egyéb dologi kiadások
-egyéb üzemeltetés -árvízvédelmi munkák

1 543
1 543

8542341
XXXVII. Szoc. Ösztöndíjak
1.

-75

Pézeszköz átadás

-75

=Működési c.
-Bursa ösztöndíj maradványa
XXXVIII 8560991
.
oktatást kiegészítő tev.
1.

-75
-75
4 135

Dologi kiadások

4 135

=Egyéb dologi kiadások
-informatikai normatíva terhére
eszközbeszerzések(bérleti és lízing díjak +900
eFt, egyéb készletbeszerzések +3235 eFt)

XXXIX.

8821111
Rendszeres szoc. Segély

1.

Egyéb támogatás
-Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
-Aktív korúak rendszeres szoc. Segélye,
keresőtev. Mellett foly, Egészségkárosodottak
rendszeres szoc segélye

XL.

8821121
Időskorúak járadéka

1.

Egyéb támogatás
-időskorúak járadéka

XLI.

8821131
Normatív LFT

1.

Egyéb támogatás
-Lakásfenntartási támogatás

XLIII.

8821171
Rendszeres GYVT.

1.

Egyéb támogatás

4 135

4 135

6 015
6 015
5 450

565

44
44
44

431
431
431

-17
-17

26

-Rendszeres gyvt.

XLIV.

8821181
GYVT

1.

Egyéb támogatás

-17
kiegészítő

-Kiegészítő gyvt.

XLV.

8821191
óvodáztatási támogatás

1.

Egyéb támogatás

-240

30
30

-Óvodáztatási támogatás

XLIX.
1.

-240
-240

30

8821251
Mozgáskorl. Közl. Tám.

-75

Egyéb támogatás
-Közlekedési támogatás mozg. Korl.
Személyek részére

L.

8821291
önk. Eseti pbeli ell.

1.

Egyéb támogatás

-75
-75
Egyéb

-556
-556

-Egyéb eseti önk.

-600

-lakbértámogatás
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LII.

8822031
Köztemetés

2.

Egyéb támogatás
-Köztemetés költségének megtérítése

LVI.

8903011
Civil szervezetek műk. Támogatása

1.

Véglegesen átadott pe.
=Működési c. támogatás
-Polgármesteri keretből sportkör kiegészítő
támogatása

LVII.

8903021
Civil szerv.program és egyéb tám.

1.

Véglegesen átadott pe.
=Működési c. támogatás
-Virágzó Tisza Napjának Támogatása 800 eFt +
420 eFt(Baldácsy)

LVIII.

8904411
közcélú foglalkoztatás

1.

Személyi juttatások
=Bér

77
77
77

230
230
230
230

1 220
1 220
1 220
1 220

5 294
4 136
3 236
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-egyéb bérrendszer hat. Alá tar. Mbére

2 633

-Normatív jutalom

243

-Túlóra

360

=Egyéb

2.

812

- Étkezi utalvány

88

Járulékok
-Munkaadókat terhelő járulékok 27%=944 eFt
+táppénzharmad 50 eFt)

1.

900

-Betegszabadság

994
994

Dologi kiadások

164

-karbantartási kiadások( ÁFA-val),
-vásárolt közszolg. Munkaalkalmassági
vizsgálat (ÁFA-val)

46

-ÁFA befizetés

13
17

LIX.

-Biztosítási díj kistraktor
8904421
Közhasznú foglalkoztatás

1.

Személyi juttatások

88

142
16

=Egyéb
-Étkezési hj.
2.

Dologi kiadások
-Goldoni kistraktor karbantartási ktg-e (ÁFA)

LXV.
1.

16
16
126
126

5221101
Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása
(77.)
Dologi kiadások
-egyéb készletbeszerzés-seprű, lapát,
buszmegálló tábla beszerzése

LXVI.

8129001
Egyéb takarítás (70.)

1.

Dologi kiadások
-Egyéb üz., fenntartási kiadások szúnyogirtás,
rovar és rágcsáló irtás, fertőtlesítés

38
38
38

599
599

599

84111511
ÖNK. Képviselővál-Fegyvernek (72.)
1.

1 521

Személyi juttatások

824

=Bér
-választási feladatokat ellátók díjazása
2.

Járulékok
-választási feladatokat ellátók díjának
kapcsolódó járulékai

3.

Dologi kiadások

824
824
215
215
482

28
-feladatellátásához kapcs
kiadások(névjegyzék, telefon, hírmondó ,
irodaszer, élelmezés, átlagbér megtérítés
stb.)

482

84111512
ÖNK. Képviselővál-Örményes (73.)
1.

307

Személyi juttatások

182

=Bér
-választási feladatokat ellátók díjazása
2.

Járulékok
-választási feladatokat ellátók díjának
kapcsolódó járulékai

3.

Dologi kiadások
-feladatellátásához kapcs
kiadások(névjegyzék, telefon, hírmondó ,
irodaszer, élelmezés, stb.)

182
182
49
49
76

76

8510111
Óvodai nevelés ellátás (68.)
1.

399

Felhalmozási kiadások

399

=Felújítás
-Újtelepi Óvoda felújítás többlet költség

399
399

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 821 e Ft-tal

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen
+ 821 e Ft-tal
Étkezési térítési díj bevétele:
+ 821 e Ft
Az étkezők létszámának növekedése miatti többlet bevétel:
+ 657 e Ft
A kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja:
+ 164 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 904 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni összesen:
A bér jellegű kiadások előirányzatának csökkentése:
A túlóra megtakarítás összege:
- 220 e Ft
Egyéb felt.től függő pótlék megtakarítás összege:
- 17 e Ft
Az Egyéb személyi jellegű kiadások előirányzatának megemelése.
A telefon magáncélú használata után fizetendő 20 % járulék összege: + 82 e Ft

- 155 e Ft-tal
- 237 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom csökkenteni összesen
A társadalombiztosítási járulék előirányzatának csökkenése:
A bér megtakarítás összegének járulékaival:
-Nyugdíjbiztosítási járulék:
- 58 e Ft
-Természetbeni egészségbiztosítási járulék:
- 4 e Ft
-Pénzbeli egészségbiztosítási járulék.
– 2 e Ft
-Munkaerőpiaci járulék:
- 3 e Ft

- 67 e Ft-tal
- 67 e Ft

+ 82 e Ft
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A dologi kiadások összegét javaslom megemelni összesen
+ 1 126 e Ft-tal
Az élelmiszerbeszerzés előirányzatát javaslom csökkenteni:
- 403 e Ft-tal
A többlet bevétel nyersanyag összegével megemelni:
+ 365 e Ft
Az éves nyersanyagnorma megtakarítás összegével csökkenteni:
- 687 e Ft
Élelmiszerbeszerzés ÁFÁ-ja:
- 81 e Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni összesen:
+ 1 529 e Ft-tal
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatának megemelése :
+ 100 e Ft
Egyéb készletbeszerzés előirányzatának megemelése:
+ 600 e Ft
Távközlési díjak előirányzatának megemelése:
+ 60 e Ft
Villamosenergia szolgáltatás előirányzatának megemelése:
+ 90 e Ft
Víz- és csatorna díjak előirányzatának megemelése:
+ 70 e Ft
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. előirányzatának megemelése: + 225 e Ft
Pénzügyi szolgáltatások előirányzatának megemelése:
+ 19 e Ft
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa előirányzatának megemelése :+ 286 e Ft
ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatának csökkentése:
- 41 e Ft
Egyéb dologi kiadások előirányzatának megemelése:
+ 20 e Ft
Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatának megemelése:
+ 100 e Ft

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
Bevételi előirányzat nem kerül módosításra ugyanis a megtervezett bevétel az év végéig realizálódik.
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 2939 eFt ezen belül az energia kiadások javasolt emelése
+2.062 eFt az egyéb dologi kiadások + 406 eFt a beruházás + 471 eFt .
Valamennyi szakfeladaton a bér és a vele kapcsolatos járulékok a tervezett szinten alakulnak.
36000011 Víztermelés Fegyvernek szakfeladaton a telefonköltség – 200 eFt csökkentése javasolt
illetve a pénzügyi szolgáltatások + 390 eFt és az egyéb dologi kiadások + 217 eFt az áht-on kivülre
továbbszámlázott kiadások + 12 eFt, reprezentáció + 2 eFt nem került megtervezésre.
3600012 Víztermelés Örményes szakfeladaton a villamosenergia kiadás túllépése +1043eFt amely az
Örményesi kút éves óra leolvasásából adódik.a belföldi kiküldetés + 106 eFt nem került
megtervezésre.
5221101 Közutak , Hídak üzemeltetése fenntartása szakfeladaton ágvágó beszerzése megtörtént
ezért javaslatot teszünk a beruházások + 181 eFt növelésére. A szállítási szolgáltatásoknál aszfalt
szállításra + 450 eFt dologi kiadás nem került megtervezésre,illetve a földút karbantartásra tervezett
-500 eFt nem került felhasználásra.
68200112 Lakóingatlan bérbeadás szakfeladaton az egyéb dologi kiadás + 48 eFt illetve a belföldi
kiküldetés + 5 eFt nem került megtervezésre és a biztosítási díjak nem kerültek átszámlázásra hivatal
részéről -150 eFt, illetve a karbantartási, kisjavításon -500 eFt nem került felhasználásra.
68200213 Nem Lakóingatlan üzemeltetése bérbeadása szakfeladaton a rendőrőrs riasztó
berendezésének beruházási költsége nem került tervezésre + 290 eFt illetve -160 eFt biztosítási díj
nem került leszámlázásra, belföldi kiküldetés +3 eFt illetve a áht-on kivülre továbbszámlázott ktgek +
29 eFt nem lett tervezve .
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84140812 Községgazdi.szolg.püi kiadásai szakfeladaton a gázenergia kiadás + 943 eFt-al haladta meg
a tervezett szintet,a telefonköltségek kiadása -100 eFt-al marad el a tervezett szintől,illetve az egyéb
dologi kiadások + 10 eFt nem került megtervezésre -26 eFt rossz helyen lett könyvelve./szja helyett
díjak egyéb befizetések/belföldi kiküldetés sem lett tervezve +31 eFt.
93110212 Sportlét.műk.és Fejl.szakfeladaton a gázenergia lépte túl a tervezett szintet + 76 eFt-al.
9329181 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős tev. szakfeladaton a belföldi kiküldetés nem
lett tervezve +190 eFt.
9603021 Köztemető fenntartás , működtetés szakfeladaton a áht-on kivülre továbbszámlázott
költségek +535 eFt al haladták meg a tervezettet.

C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

I. Személyi juttatás
= Bér
Háziorvosi szolgálat helyettesítési
díj (219 eFt)
Ügyeleti szolgálat megbízási díj tervezési hiba (431 eFt)

II. Járulékok

Term. egészségb. jár. és munkaadói

+ 3.080 eFt

+ 650

- 160

+ 650

- 160

járulék magasabb tervezése
III. Dologi kiadások
= Egyéb dologi kiadások
+ 2.420
A szigorú tervezés miatt alultervezett az
irodaszer, gyógyszer, vegyszer, szakmai anyag,
a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.
Többletkiadást jelentett az Eegyszerhasználatos
eszközök (branülök, szárnyastűk, tűk, tappancsok),
infúziók, injekciók, gyógyszerek beszerzése.
Irodaszer vásárlásnál a legnagyobb kiadást a
festékpatronok jelentik.
A beruházás miatt a pályázban nem szerepelt
eszközök beszerzése plusz kiadást eredményezett.
Nem tervezett kiadások nyomtató (34 eFt),
ólomkötény (34 eFt), számítógép asztal (11 eFt) vásárlás,
ügyeleti autó javítás (tervezetten túl 100 eFt),
fogászati kezelőe. javítása (296 eFt),

+ 2.590
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légkondicionáló beszerzés és átszerelése (234 eFt),
számítógép vásárlás (116 eFt).
A 151/2010.(IX.23.) sz. Önk.hat. alapján
tanulmányi költség átalány (60 eFt)
= Energia kiadások
A gázenergi okozott többlet kiadást.

+ 170

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET)
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 324.598 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, melyet a
Képviselő-testület ez idáig 3 alkalommal módosított , 372.008 eFt-ra. Jelen előterjesztésben
ismételten javaslatot teszünk az előirányzat módosítására, a javaslat szerint összességében 714 eFttal csökken az előirányzat 371.294 eFt-ra . A javaslat már meglévő kötelezettségvállalásokat
tartalmaz, valamint a lezárult beruházások esetén a tény szintre történő korrekciót, szakképzési
hozzájárulás felhasználását.
A javasolt kiadás növekedések forrása : szakképzési hozzájárulás, előirányzat átcsoportosítás, illetve
folyószámla hitel igénybevétele.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szöveges indoklásában, illetve a 2-3. mellékletben
Címenként,( A Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként is) és feladatonként részletesen
megtalálhatók a módosító javaslatok.
Fentiek alapján kérem a költségvetés módosítására tett javaslatot szíveskedjenek megvitatás után
elfogadni az alábbi rendelet tervezettel.

Fegyvernek, 2010. december 10.

(: Tatár László :)
polgármester
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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:

a.) bevétel főösszegét
- működési célú bevétel
- fejlesztési célú bevétel
- finanszírozási célú bevételeit

eFt-ról
2.172.190
1.766.593
334.704
70.893

eFt-ra
2.233.373
1.815.733
333.302
84.338

= működési célú bevétel
= fejlesztési célú bevétel
b.) kiadás főösszegét
- működési célú kiadás
- fejlesztési célú kiadás
- finanszírozási célú kiadásait
=működési célú kiadás
=fejlesztési célú kiadás

0
70.893
2.172.190
1.763.872
383.593
24.725
0
24.725

13.445
70.893
2.233.373
1.825.138
383.510
24.725
0
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:

- Működési bevételek
= intézményi működési bevétel
= önk.sajátos működési bevétel
- költségvetési támogatások
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel
- támogatás értékű bevétel
- véglegesen átvett pénzeszköz
- működési célú hitel
- fejlesztési célú hitel
- működési célú pénzmaradvány
-fejlesztési c. pénzmaradvány
- kölcsönök visszatérülése
3.§.

eFt-ról
860.497
515.785
344.712
739.849
32.989
433.222
15.286
0
70.893
13.759
633
5.062

eFt-ra
882.721
543.909
338.812
763.842
29.989
439.695
13.234
13.445
70.893
13.759
633
5.162

A rendelet 1 §.(2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul :
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Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Támogatás értékű kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Felújítások kiadásai
Működési célú tartalék
Fejlesztési célú tartalék
Adott kölcsönök
Működési hitelek kiadásai
Fejlesztési hitelek kiadásai
4.§.

eFt-ról
669.707
174.184
715.782
6.449
179.789
4.031
7.967
276.931
95.057
9.993
4.361
3.194
0
24.725

eFt-ra
682.820
175.738
755.331
8.702
185.653
11.654
8.592
277.524
93.770
600
4.992
3.272
0
24.725

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

„ a) A költségvetési működési hiány összege: 13.445 e Ft, melyet az Önkormányzat
folyószámla hitel felvétellel biztosít.
5. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési tartalék



5.592 eFt , melyből

Működési tartalék : 600 eFt
Fejlesztési tartalék : 4.992 eFt

6.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. december 9.

(: Tatár László :)
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Ágnes
Miklósi Jánosné

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére a szociális ellátások szabályozásáról
szóló 7/1996 (IV.5.)rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!
A 2011. évi intézményi térítési díjak meghatározása, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásának szabályozása miatt kerül sor a rendelet
módosítására.
A 2010. november 25-i ülésén döntött a képviselőtestület a NEFMI által kiírt Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programban /továbbiakban: AJTP/ való részvétel elvi támogatásáról egy tanuló
esetében. Anyagi támogatás megállapítására szabályozás hiánya miatt nem kerülhetett sor. A AJTP célja, hogy
segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A pályázati kiírás alapján az önkormányzatok által benyújtott pályázat egyik tartalmi eleme a helyi
önkormányzat –lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozata.
Az AJTP-ben tanuló diákok az Oktatási Minisztérium finanszírozásában sok olyan juttatásban részesülnek, amit
a többi diák nem kap meg. Ilyen pl. ECDL-vizsga; a jogosítvány; a nyelvvizsga; ingyenes, vagy csak nagyon
alacsony önrésszel vehetnek részt belföldi és külföldi kirándulásokon; szociális támogatás; ösztöndí; ruhapénz.
A központi támogatásra tekintettel havi rendszeres, illetve egyszeri szociális támogatás megállapítását nem
kezdeményezzük, így a rendeletet az alábbi 6/C. §-al javasoljuk kiegészíteni:
Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges,
nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való részvételhez anyagi támogatást nem
nyújt.
Az 1/2010.(I.13.) sz. rendelettel módosított 7/1996. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 2010 évben az alábbi térítési díjakat állapította
meg:

-

szociális étkeztetés
nappali ellátás étkezéssel
nappali ellátás étkezés nélkül
házi segítségnyújtás étkezés nélkül
házi segítségnyújtás étkezéssel

510 Ft/adag
530 Ft/nap
20 Ft/nap
630 Ft/óra
1.140 Ft/óra/adag

Az alábbiakban bemutatjuk a 2010. évben érvényes fizetési kategóriákat, az egyes fizetési kategóriára eső
térítési díj összegét és az igénybevevők számát.
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Jövedelem
Kategóriák
Ft-ban

17

1

11
14

34

fő

1
15

1

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-

Étkezés
igénybe
vételéve
l
Ft/nap/
adag
130,180,230,280,360,410,460,470,510,520,530,-

1

1
1

50

34

53

2010-ben 194 fő vette igénybe az étkezést. Összességében 2010. december 31-ig az étkezési térítési díjból
várhatóan 17.297 e Ft bevétel keletkezik, míg a kiadás 19.707 e Ft lesz. A tervezett 3.049 e Ft szociálpolitikai
támogatással szemben 2.410 e Ft támogatás illeti meg az intézményt.
2010-ben várhatóan a házi gondozási órák száma mentális gondozással együtt 3 410 óra lesz( mentális gondozás
866 óra, gondozási óra 2544 óra) .
A házi gondozást igénybe vevők száma 31 fő, várható bevétele 1.042 e Ft,az ebédkiszállítás bevétele 990 e Ft
lesz.
A 2010-ben hatályos módosított Szt 115 § ( 1 ) bekezdése szerint az intézményi térítési díj nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltség és az állami normatív támogatás különbözetét:
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás:
- Nappali ellátás esetében
A szociális törvény 116§ (3) bekezdés alapján
A térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
30 %-át étkeztetés
25 %-át házi segítségnyújtás
15 % -át nappali ellátás
30%-át együttes igénybevétel esetén
Az állami támogatást és az önköltséget étkeztetésnél adagra, nappali ellátásnál napra, házi segítségnyújtásnál
órára vetítve számoltuk. 2011. évben a törvény tervezetben megmaradtak a 2010 évi támogatások.

2011 évi várható térítési díjak számítása:

Étkeztetés
Kiadások: - Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összes kiadás

igénybe vevők

72

1

1

/fő

1
2
2
1
3
2
59

250,320,450,510,620,680,740,790,890,1090,1 140,-

Ellátás
étkezés
nélkül
Ft/nap

igénybe vevők

127

140,160,240,250,280,290,300,340,400,590,630,-

2

Étkezés
igénybe
vételéve
l
Ft/adag

fő

1
10
4
15
4
3
3
5
79

20,3040,50,60,60,70,70,70,70,80,-

Ellátás
étkezés
nélkül
kedvezmén
nyel Ft/óra

Nappali ellátás
igénybe vevők

1
2

Házi gondozás
igénybe vevők
fő

Összesen

110,160,210,260,340,390,440,450,490,500,510,-

igénybe
vevők
fő

0 – 10 000
10 001 – 19 000
19 001 – 22 000
22 001 – 25 000
25 001 – 28 000
28 001 – 31 000
31 001 – 34 000
34 001 – 37 000
37 001 – 40 000
40 001 – 43.000
43.000 – 50.000
50.001 –

Ebéd
házhozszállítás

térítési díj
Ft/adag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ft/nap

igénybe
vevők / fő

(Családi
összjövedelemből az 1
főre eső jövedelem)

Étkezés
térítési díj
kedvezménnyel

7.562,- eFt
1.809,- eFt
636,- e Ft
10.007,- eFt

2010 évben a tervezett ebéd adagszám : 36 897 adag
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Egy adagszámra jutó

önköltség
10 007 e Ft : 36 897 adag =
+ 2011 évi ebéd térítési dij
Önköltség összesen

271 Ft/ fő/nap
533 Ft /adag
804 Ft/adag

A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 55 360 Ft/fő/év / 251 nap = 221 ft/nap/adag
Intézményi térítési díj :
804 Ft/fő/nap( önköltség ) – 221 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 583 Ft/fő/nap
A Gyermekélelmezési Konyhának egy ebédért 533 Ft-ot fizet az intézmény, így ezt az összeget javasoljuk
elfogadni étkezési térítési díjnak.

Házi segítségnyújtás
Kiadások: - Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összes kiadás

4.445,- eFt
1.200,- eFt
346,- e Ft
5.991,- eFt

2009 évben az ellátottak száma átlag
13fő/nap
Egy napra egy főre jutó önköltség
5.991 e Ft / 6 526 gond.óra/ év = 918 Ft/óra
A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege :
166.080 Ft/fő/év x 18 fő / 6 526 gond.óra/év = 458 Ft/fő/óra
Intézményi térítési díj :
918 Ft/fő/óra( önköltség ) – 458 Ft /fő/óra ( támogatás ) = 460 Ft/fő/nap
Kérhető maximális térítési díj

460,- Ft/óra

A házi gondozás térítési díja a számítási mód megváltozása miatt jelentősen csökkent.

Nappali ellátás idősek klubja étkezés nélkül
Kiadások: - Személyi juttatások
- Járulékok
- Dologi kiadások
Összes kiadás

4.882,- eFt
1.395,- eFt
3.506,- eFt
9.783- eFt

9.783 eFt : 251 nap : 90 fő = 433 Ft/nap/fő
A térítési díj megállapítása
Normatív támogatás összege : 88 580 Ft/fő/év / 251 nap = 353Ft /fő/nap
Intézményi térítési díj :
433 Ft/fő/nap( önköltség ) – 353 Ft /fő/nap ( támogatás ) = 80 Ft/fő/nap
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Maximálisan kérhető intézményi térítési díj : 80 Ft/fő/nap
Ez a térítési díj a házi gondozáséhoz hasonlóan szintén jelentősen csökkent. Javasoljuk 2010. évi térítési díj
megtartását, ami 20 Ft/fő/nap volt, ellenkező esetben félő, hogy az ellátottak nem kérik ezt az ellátási formát és
ez normatív támogatás vesztéssel jár.
Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az 1993.III.tv. 115§(1) bekezdés és 29/1993.(II.17.) sz. korm. rendelet
szerint elkészített 2011. január- től érvényes térítési díj táblázatot. A rendelet szerint a térítési díjat 10Ft-ra
kerekítve kell megállapítani. A táblázatban külön szerepeltetjük az ebéd házhozszállításáért fizetendő térítési
díjat is. A táblázatban a 2010 évi fizetési kategóriákon nem változtattunk.
A 2011-ben fizetendő térítési díjak
Szociális étkezés
Jövedelem
Kategóriák Ft-ban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 – 10 000
10 001 – 19 000
19 001 – 22 000
22 001 – 25 000
25 001 – 28 000
28 001 – 31 000
31 001 – 34 000
34 001 – 37 000
37 001 – 40 000
40 001 – 43.000
43.000 – 50.000
50.001 –
Átlag

Házi
segítségnyújtás

%

Tér.
dij
Ft

Házh.
Száll. Ft

Fő

Gondozási
díj Ft/nap

Fő

21
32
42
51
66
75
85
89
96
98
100

110,170,220,270,350,400,450,470,510,520,530,-

20,30,40,50,60,60,70,70,70,70,80,-

3
2
1

130,150,230,240,270,280,
290,330,390,460,460,-

1

6
10
4
6
4
4
7
100
147

Nappali
ellátás
Ft/nap/fő

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-

1
1

30
33

53 fő

Az egyes kategóriákban fizetendő térítési díjak összehasonlítása
Jövedelem
Kategóriák
Ft-ban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 – 10 000
10 001 – 19 000
19 001 – 22 000
22 001 – 25 000
25 001 – 28 000
28 001 – 31 000
31 001 – 34 000
34 001 – 37 000
37 001 – 40 000
40 001 – 43.000
43.000 – 50.000
50.001 –

Étkezés

Házi segítségnyújtás

2010
Ft/adag

2011
Ft/adag

Eltérés
Ft/adag

110,160,210,260,340,390,440,450,490,500,510,-

110,170,220,270,350,400,450,470,510,520,530,-

10,10,10,10,10,10,20,20,20,20,-

2010
Ft/óra

140,160,240,250,280,290,300,340,400,590,630,-

Nappali ellátás

2011
Ft/nap

Eltérés
Ft/nap

2010
Ft/nap

2011
Ft/nap

Eltérés
Ft/nap

130,150,230,240,270,280,
290,330,390,460,460,-

-10,-10,-10,-10,-10.-10,-10,-10,-10,-130,-130,-

20,20,20,20,20,20,20,.
20,20,20,20,-

20,20,20,20,20,20,20,.
20,20,20,20,-

-

2011 évben megtartottuk a 2010 évben alkalmazott fizetési kategóriákat, az alsó jövedelem határt nem emeltük.

4

Az étkezésnél meghaladja az egy adagra jutó önköltség és támogatás különbözete a Gyermekélelmezési
Konyhának fizetendő térítési díjat. Ezt a díjat nem javasoljuk bevezetni, mivel jelentősen nőne a fizetendő
térítési díj, ami maga után vonná az ellátottak számának nagy arányú csökkenését, ami normatíva csökkenést
eredményezhet.
A házi segítségnyújtás esetében csökken a térítési, melynek oka: a jogszabály által meghatározott számítási
mód.
A nappali ellátást igénybevételéért fizetendő térítési díjat nem javasoljuk növelni a 2010. évihez képest. Ebben
az estben is igaz, hogy a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete magasabb, mint a javasolt
térítési díj. A magasabb térítési díj bevezetése maga után vonhatná, hogy az ellátottak nem igényelnék ezt a
szolgáltatást, 2010-ben 80 főből 53 fő igényelte az étkezés nélküli nappali ellátást.
A fenti térítési díjak esetén a várható étkezési bevétel 18.654 e Ft, élelmezési kiadás 21.379 e Ft , szociálpolitika
támogatás 2.725 e Ft lesz, az ebéd szállítás bevétele 864 e Ft, a házi gondozás várható bevétele 725 e ft lesz.
2010-ben a szociális rászorultság nem köthető jövedelem határhoz. Erre a helyi rendeletben előírtaknak kell
megfelelni az ellátást kérőnek.
Szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj:
Étkezés esetén:
583,- Ft /adag
/rendelet-tervezet 2. §/
Javasoljuk továbbá, hogy ahol a rendelet Szociális Bizottság-ot említ, ott Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság-ot kell érteni.

Fegyvernek, 2010. december 7.
Készítette:
Barta Józsefné
Igazgató
Kuntzer Mártonné
csoportvezető

Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
…………../2010/XII.16./számú rendelet-tervezete

A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv.
44/A. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-a alapján a
következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet 6. §-a az alábbi 6/C. §-sal egészül ki:
(1) Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges,
nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való részvételhez anyagi támogatást
nem nyújt.
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2.§ A rendelet 20. § (1) (2) (3) (4) hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
20. §. (1) bekezdése:
Intézményi térítési díjak
Étkezés

583 Ft/adag

Házi gondozás

460 Ft/óra

Nappali ellátás

80 Ft/nap

20. §. (2) bekezdése:
Jövedelem
Kategóriák
Ft-ban
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Étkezés
térítési díj
Ft/nap
kedvezménnyel

Ebéd
házhozszállítás
díja
Ft/nap

Házi
segítségnyújtás
Ft/óra

Nappali szociális
ellátás
Ft/nap

110,170,220,270,350,400,450,470,510,520,-

20,30,40,50,60,60,70,70,70,70,-

130,150,230,240,270,270,280,320,380,460,-

20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,-

530,-

80,-

460,-

20,-

0 – 10 000
10 001 – 19 000
19 001 – 22 000
22 001 – 25 000
25 001 – 28 000
28 001 – 31 000
31 001 – 34 000
34 001 – 37 000
37 001 – 40 000
40 001 – 43.000
43.000 – 50.000
50.001 –
20. §. (3) bekezdése:

A szociálisan nem rászoruló étkezési térítési díja 583 Ft/adag.

3.§ (1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) Ahol a rendelet Szociális Bizottság-ot említ, ott Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság-ot kell érteni.

Fegyvernek, 2010. december 7.
(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr :)
jegyző
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére
a Körjegyzőség létrehozásáról megállapodás módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
2007. április 1-től Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Örményes Község
Önkormányzata Körjegyzőség létrehozásáról döntött, melyről szóló megállapodást javasoljuk
módosítani az alábbiak szerint:
A megállapodás III. fejezet 4.) pont e.) alpontja tartalmazza, hogy heti 1 alkalommal
szerdai napon 9 – 12 óráig személyesen van jelen a jegyző Örményes Község hivatali
helyiségében”. Ezt a rendelkezést javasoljuk hatályon kívül helyezni és „jegyző
megbízottja” szövegrészre módosítani.
Fenti módosításra azért van szükség, mert a Körjegyzőség működése nem jelenti feltétlen a
jegyző személyes részvételét a helyszínen. A törvény szerinti heti 1 alkalommal történő
megjelenés arra az esetre szól, amikor egy településen nem működik a hivatal és személyes
ügyfélfogadást kell tartani a helyi lakosok számára. Ezt a fajta ügyfélfogadást sem kell
feltétlenül a jegyzőnek végezni, hanem annak megbízottja, a hivatali ügyintézők is
végezhetik, sőt célszerű, hiszen ők az adott szakma legközvetlenebb képviselői.
Mivel Örményesen hivatal működik, az ügyintézők állandó jelleggel itt vannak, ezért
szükségtelen a jegyző személyes jelenléte. Javasoljuk ezt a rendelkezést hatályon kívül
helyezni.
A jelenleg érvényben lévő fenti szabályozás nem más, mint az „Örményesi jegyzőnek” a
helyettesítése azzal, hogy a jegyzőt személyes helyi megjelenésre kötelezte a megállapodás.
Jelen esetben nem a jegyző helyettesítéséről, hanem a Körjegyzőség működtetéséről szól az
együttműködési megállapodás. Ezért kell módosítani az együttműködési megállapodást.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2010. XII. 8-i ülésén ugyanilyen tartalommal elfogadta a határozati
javaslatot.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……../2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

A Körjegyzőség létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az együttműködési megállapodást 2010.
december 15-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az együttműködési megállapodás IV. 4).e.) pontjában a Képviselőtestület a „jegyző”
szövegrészt „jegyző megbízottja” szövegrészre módosítja.
2.) Az együttműködési megállapodás az alábbi „IX. Egyéb rendelkezések” című résszel:
„IX. Egyéb rendelkezések: Ahol az együttműködési megállapodás jegyzőt említ, ott a
jegyző megbízottját is érteni kell.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Örményes polgármestere Török Csaba
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 29.

(: Tatár László :)
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax: 56/556-011. e-mail: hivatal @fegyvernek.hu

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartós
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. határozat módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Polgármesteri Hivatalban 2010. december 1-től, illetve 2011. január 01-től 2 fő megy
nyugdíjba, a helyettesítés és az új dolgozók foglalkoztatása bérfeszültséget okoz a
felsőfokú és középfokú végzettségűek körében.
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban Ktv.) 48/A. §
(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a besorolásnál figyelembe vett iskolai
végzettségnél magasabb szintű szakképesítés, szakképzettséggel rendelkező
köztisztviselők részére - feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges képzettségi pótlék állapítható meg. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és
képzettségeket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell
feltüntetni.
A Hivatalban összesen 14 ilyen munkakör van, ahol jelenleg is hasznosított olyan
szakképzettség is van, amit a köztisztviselő a kinevezésben feltüntetett további
szakképesítésként hasznosít.
A képzettségi pótlék mértéke a mérlegképes könyvelői tanfolyami végzettség, TB.,
ügyintézői,
jogi doktori diploma,
szakképesítések esetén
a köztisztviselői
illetményalap 30 - 40 – 50 %-a. A bérfeszültség feloldásához szükség lenne általános
bérfejlesztésre a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképzettség
részbeni elismerésére, úgy mint pl. közbeszerzési referens, pénzügyi ügyintézői,
műszaki ellenőri felsőfokú szakképesítés.
Ennek kifizetésére tartós forrásként az összeg rendelkezésre fog állni a nyugdíjba
vonuló köztisztviselők bérkülönbözeténél, azonban a tárgyévben, mivel a felmentési
időre járó illetményt is ki kell fizetni, 957 eFt plusz bérkiadás és 258,4 e Ft plusz
járulékkiadás, összesen 1.215,4 e Ft kötelezettségvállalásra lesz szükség.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
............../2010. (12. 16.) számú határozati javaslat
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. határozat módosításáról

tartós

A határozat I. 2./ pontja kiegészül az alábbi 2.2 ponttal:
2.2. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható meg a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 48/A. § (2) bekezdései szerint.
Erről értesülnek:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Képviselőtestület tagjai
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője
Irattár

Fegyvernek, 2010. december 07.
Tatár László
polgármester
............../2010. (12. 16.) számú határozati javaslat
kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi
költségvetés terhére 957 e.Ft bér és 258,4 e.Ft járulékra, összesen 1.215,4 e.Ft
összegben a köztisztviselők képzettségi pótlékának fedezetére.
Erről értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5./ Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője
6./ Irattár
Fegyvernek, 2010. december 07.
Tatár László
Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére létszámbiztosításról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai 2010. november 19-én személyesen és
írásban is megkeresték önkormányzatunkat működésével kapcsolatosan több felvetéssel.
A megkeresésben a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke javasolta közös
testületi ülések, közös bizottsági ülések tartását, valamint közös általános bizottság
létrehozását. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §. (7) bekezdése értelmében a
Települési Kisebbségi Önkormányzat elnöke az adott kisebbség szószólójává válik. Ez azt
jelenti, hogy a testületi ülésen részt vehet tanácskozási joggal. A kisebbségi szószóló a
bizottsági üléseken is részt vehet. Közös bizottság létrehozását az önkormányzati törvény nem
szabályozza, konkrét igény esetén felvetésre, eseti (ideiglenes) bizottság hozható létre,
testületi döntéssel egy meghatározott feladatra, annak végrehajtásáig.
A helyi közérdek, közszolgáltatások együttműködési területeivel (oktatás, közbiztonság,
közrend, bűnmegelőzés, kisebbségi jogvédelem, pályázatírás, egészségmegőrzés,
információáramlás, környezetvédelem, kultúra, nyelv) kapcsolatban felvetették az
együttműködést. Erre vonatkozóan azonban a civil szervezetekkel, vállalkozásokkal a
Települési Kisebbségi Önkormányzat önállóan alakítja ki kapcsolatát, abba nincs beleszólása
a Képviselőtestületnek.
A megkeresésben ingatlan, ingatlanrész, valamint 1 fő, főállási roma asszisztens dolgozó
biztosítását kérték a fent vázoltak megvalósításához. Az ingatlan biztosítása úgy lehetséges,
hogy a Polgármesteri Hivatal épületében, a Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületi
üléseihez rendelkezésre bocsátjuk a tárgyalótermet. Szükség esetén - konkrét nap, óra feladat
megjelöléssel - esetlegesen egy irodahelyiséget vagy egy közös használatú irodahelyiségben
íróasztalt tudunk biztosítani. Az 1 főállási roma asszisztens dolgozó beállítása a Települési
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének függvénye, arra az önkormányzatnak
nincs anyagi lehetősége, így jelenleg kérésüket nem javasoljuk támogatni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:

……./2010.(XII.16.) sz.

önk. határozati javaslat

Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére létszámbiztosításról
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában nem
támogatja a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét 1 fő
főállású roma asszisztens foglalkoztatására.
2.) Vizsgálja a lehetőségét, hogy a közfoglalkoztatás keretében, napi 4 órás
munkaviszonyban az 1 fő roma asszisztens foglalkoztatása megvalósuljon.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. TCKÖK elnöke
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. december 2.

(:Tatár László:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére az ügyeleti díj emeléséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A családi orvosok a mellékelt kérelemmel fordultak a Képviselőtestülethez az ügyeleti díj emelésével
kapcsolatosan.
A Képviselőterstület a 141/2007.(VI.28.) sz. önkormányzati határozattal állapította meg az ügyeleti díjakat. A
határozat szerint 2008. janár 1-től :




háziorvosok: bruttó 19.000.- Ft/12óra vállalkozói díj
asszisztensek: bruttó 5.400.- Ftr/12 óra + járulék
gépkocsivezetők: bruttó 4.300.- Ft/12 óra + járulék.

Az orvosok kérése alapján az ügyeleti díj mérétéke 32.000.- Ft/16 óra hétköznap (256 nap), 48.000.- Ft/24 óra
hétvégén és ünnepnapok (109 nap). Mindezek alapján ennek pénzügyi kihatása a jelenlegi díjazáshoz képest
közel 4.418 eFt többletkiadást jelent.
További kérés, hogy az asszisztensek és a gépkocsivezetők díját is rendezni kell, ahol a gépkocsivezetők és az
asszisztensek bére között az eltérés minimális, ezért szükséges lenne az asszisztensek nagyobb mértékű ügyeleti
díj emelése.
Ezért kérik, hogy az asszisztensek bére a jelenlegi 5.400 Ft/ 12 óra (10.800 Ft/24 óra) helyett 7.000 Ft/12 óra
(14.000 Ft/24 óra) legyen. Mindezek alapján ennek pénzügyi kihatása a jelenlegi díjazáshoz képest járuléákkal
együtt 443 eFt többletkiadást jelent.
A gépkocsivezetők jelenlegi bére 4.300.- Ft/12 óra (8.600.- Ft/24 óra) az emelt díj 5.000.- Ft/12 óra (10.000.Ft/24 óra. Mindezek alapján ennek pénzügyi kihatása a jelenlegi díjazáshoz képest járulékkal együtt 195 eFt
többletkiadást jelent.
Mindösszesen 5.056 eFt többlet kötelezettség vállalást jelent az Önkormányzat számára a meglévő 9 100 eFt
hiány fölött.
A 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben meghatározott és a jogszabály mai napon hatályos állapota szerint
Fegyvernek lakossai után 68 Ft/fő díj, míg Örményes és Kuncsorba települések lakosai után 84 Ft/fő díj
finanszírozást kap az Önkormányzat. A melléklet táblázat mutatja a várható TB támogatásokat és a tervezett
egyéb bevételeket, kiadásokat.
Az ügyeleti díjaknak a fent említett mértékben történő emelése a 2011. évi költségvetés pénzügyi hatását jelentős
mértékben növelik, ezért az alábbi díjemelést javasoljuk 2011. január 1-től: („A” alternatíva)




háziorvosok: bruttó

28.000.- Ft/16 óra vállalkozói díj hétköznap
21.000.- Ft/12 óra hétvégén és ünnepnapokon
asszisztensek: bruttó
6.200.- Ft/12 óra + járulék
gépkocsivezetők: bruttó 4.500.- Ft/12 óra + járulék.

(A „B” alternatívában az orvosok kérelme szerepel.)
Kérem a Képviselőtestületet hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák között dönteni
szíveskedjenek.
……… / 2010. (XII.16.)/ sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestüle a 6/2003.(I.30.) sz. határozattal jóváhagyott
és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat V/2. pontját 2011. január 01-től az
alábbiak szerint módosítja:

„A” alternatíva:





háziorvosok hétköznap: bruttó
háziorvosok hétvége és ünnepnap: bruttó
asszisztensek: bruttó
gépkocsivezetők: bruttó

28.000,- Ft/16 óra vállalkozó díj
21.000,- Ft/12 óra vállalkozói díj
6.200,- Ft/12 óra + járulék
4.500,- Ft/12 óra + járulék

„B” alternatíva:





háziorvosok hétköznap: bruttó
háziorvosok hétvége és ünnepnap: bruttó
asszisztensek: bruttó
gépkocsivezetők: bruttó

32.000.- Ft/16óra vállalkozói díj
48.000.- Ft/24 óra vállalkozói díj
14.000.- Ft/24 óra + járulék
10.000.- Ft/24 óra + járulék.

Erről értesül:
1./
2./
3./
4./

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. december 6.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére
a Fegyverneki Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselőtestület!
Ladányi Miklós a Fegyverneki Polgárőr Egyesület elnöke kérelemmel fordult a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületéhez, melyben támogatást kérnek az egyesület 2011. évi
működéséhez.
A kért támogatás összege: 843.000,- Ft, melynek tételes felsorolását az előterjesztés
mellékletét képező kérelem tartalmazza.
Kérelmét az alábbiakban indokolja:
 Bevételük csak a tagdíjból származik.
 2010. évben közel 20.000 km-t tettek meg a gépkocsival.
 Önálló szolgálatban 2178 órát, rendőrrel közös szolgálatban 635 órát töltöttek.
 Fegyverneken az összes rendezvény biztosításában részt vettek.
Az önkormányzat a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló
2/2003. (II. 6.) sz. önk. rendelet 10. §. 2.15. alapján nyújthat támogatást a Polgárőrség
számára, de a nyújtott támogatás nem a rendszeres működés költségeinek biztosítására adható.
Rendszeres támogatás működési költségekhez önkormányzati intézménynek adható. A
Fegyverneki Polgárőrség jelenleg is az önkormányzattól kap támogatást, díjmentes iroda
helyiség biztosításával.
Egyedi támogatás forrás hiányában nem lehetséges.
A támogatást nem javasoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslatot támogassa.
………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki
Polgárőr Egyesület részére kezdeményezett egyedi támogatásra beadott
kérelmét a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló
2/2003. (II.6.) sz. önk. rendeletben foglaltak alapján és forrás hiányában nem
támogatja.

Erről értesül:
1.) Fegyvernek Polgárőr Egyesület elnöke Ladányi Miklós
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. december 06.
(: Tatár László :)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésére
a Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet támogatási kérelméről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Törőcsik Antal a Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
kérelemmel fordult a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületéhez, melyben támogatást
kérnek Bencze Sándor dolgozójuk részére.
A támogatást a OÉK Szervezet Fegyverneki telephelyén Bencze Sándor foglalkoztatására
kérik.
Az OÉK Szervezetnek a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 100/2010.(V.27.) sz.
önkormányzati határozatával közérdekből – bérleti díj megállapítása nélkül - bérbe adta egy
év időtartamra 2011. június 30-ig az önkormányzati tulajdonú bérleményét.
A támogatást forrás hiányában nem javasoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogassa.
………/2010.(XII.16.) sz.

határozati javaslat:

A Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet részére kezdeményezett
egyedi támogatási kérelméről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet részére kezdeményezett egyedi
támogatásra beadott kérelmét forrás hiányában elutasítja.

Erről értesül:
1.) Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet (5000 Szolnok, Ady E. út
5. 6/12.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2010. december 06.
Tatár László
polgármester

