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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 15-i soron kívüli üléséről

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné,
Huber Ferenc, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi
Julianna képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba
Mikro-térségi társulás igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető, Miklósi Jánosné,
Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü. szervező

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 11 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Herman József képviselőt jelöli ki.

A képviselők a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetértenek.

1.) 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester beajánlásában a létszám változásra hívja fel a figyelmet. A 13. havi bér
és a bérpótlékok nem szerepelnek a koncepcióban, csak az alapbér és a soros előlépések.
A közcélú foglalkoztatásra a korábbi 4 millió Ft most nincs tervezve. A 10 millió földalapú támogatást
az önkormányzat megkapta. A pénzmaradvány még nem ismert. Intézményeknél is lesz olyan
pénzmaradvány, ami visszavonásra kerülhet.
16 millióval jobb a költségvetés, de ezt elviszi a 16 millió többlet hitel.
A rendelkezésre álló információk alapján készült el az előzetes költségvetés. Amennyiben végleges
lesz a hiány összege, meg lehet nézni, hogy mibe nyúlhat bele a testület.

Hozzászólások:

Hillender Györgyné az óvoda esetében a 2008.XII.31. rovatban az összesen sor helyesen: 46.

Krupa István a kis- és középvállalkozások érdekében szól és a testület figyelmét felhívja a
vállalkozások nehéz helyzetére. Ezért indítványozza, hogy a vállalkozók támogatására a 4 millió Ft-ot
állítsa vissza a költségvetésbe a testület. Tudomása szerint többen uniós pályázatokat adnak be, és
ehhez nagy segítség lenne az önkormányzati támogatás. Sajnos a foglalkoztatási támogatás nem jelent
sokat a vállalkozóknak, mert sok a képzetlen munkaerő. Jó lenne még emelni is ezt az összeget, de ha
nem, akkor is gesztus értékűnek számít. A képviselőtestületnek pedig jobban meg kell vizsgálni, hogy
kinek ad támogatást.

Huber Ferenc: a 3.000 Ft-ot támogatásnak is az iparűzési adó a forrása, kb 250 főre veszik igénybe,
ezen kívül kapják a munkáltatók a foglalkoztatási támogatást.
A vállalkozóknak kiadott támogatásból 3,8 millió Ft nem térült meg az önkormányzatnak,
mezőgazdasági vállalkozás pedig nem pályázhat.

Dr.Bacsa László az iparűzési adó mértékét a maximumról csökkentené.

Tukarcs Istvánné: korábbi testületi ülésen felmerült halőr beállításának igénye. Javasolja, hogy
amennyiben lehetséges, erre a feladatra 0,5 főt állítson be a testület a koncepcióba.
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Herman József emlékezete szerint korábbi ülésen a testület a tűzoltó köztestületből való kilépés
mellett döntött. Itt is lenne 500 eFt.

Ambrus Dénes: előfordulhat, hogy a 10 millió Ft adó hátralékot nem sikerül behajtani, és még a
2009-es iparűzési adó bevétel teljesítését sem lehet megbecsülni, ennek ellenére egyetért, hogy
kerüljön be a költségvetésbe a vállalkozók támogatása a korábbi 4 millió Ft-tal, de sokkal szigorúbb
legyen a testület a támogatás megítélésekor és komoly garanciát kössön ki a visszatérülésre.

A költségvetési hiányt most ne határozza meg a testület, a következő soros ülésig ez még kialakulhat.

Huber Ferenc polgármester: Hitelt csökkenteni csak feladat elhagyással lehet, pl. gyermekszínjátszó
találkozó, ez viszont nagyon kevés összeg.
A tűzoltó köztestületből a kilépésről nem határozott a testület, csak a vezetőséggel való tárgyalásról.
Kilépés jövő év januártól lehetséges, mert az ellátandó területben Fegyvernek is szerepel.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban: az ÁNTSZ Tiszabő nélkül nem ad működési engedélyt a
törökszentmiklósi Sol-Oriens Bt-nek az ügyeletre.
Ha a helyi orvosokkal meg lehet egyezni, hogy az esti rendelés és hétvégén egy félnapos ügyelet
megmaradjon, akkor nagyobb megtakarításra nem lehet számítani.

Szavazásra teszi fel a koncepciót és a módosító javaslatokat azzal a megjegyzéssel, hogy a januári
soros ülésen még lehet módosítani.

 2.71. pontban: vállalkozók támogatása: 4.000 eFt
A képviselők 9 igen szavazattal, 2 nem ellenében elfogadják

 Létszám: Vízműnél + 0,5 fő létszám emelés halőri feladatokra
A képviselők 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadják

A testület a koncepció elfogadásáról 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozza:

1/2009.(I.15.) sz. önkormányzati határozat

A 2009. évi költségvetési tervkoncepcióról.

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

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

A 2009. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz.
mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a
Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.
mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

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

c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél is csak a fegyverneki telephelyek
(tagintézmények) költségvetésének tervezésére vonatkoznak.
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d.) Kiemelt szempontként a 2009. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell
lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

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

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

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

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

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

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

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:
- búza 3,5 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,8 tonna/ha 55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3 tonna/ha 30.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2008. január 1. és december 31. között felmerült költségek
figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó
ágazati jogszabályok szerint kell tervezni. Közcélú foglalkoztatást V. címnél a
központi támogatás erejéig kell tervezni a Munkaügyi Központ által
támogatásban részesülők foglalkoztatására úgy, hogy a saját erő az 1 millió Ft-
ot ne haladja meg.
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2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati
határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó
kötelezettségek miatt.

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

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

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

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

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

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

2.29. A föld haszonbért 700 Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

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

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 2.925 2.377

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 7.400 4.356

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

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.354 2.658

V. Körjegyzőség 10.416 2.629
Igazgatás 30.226
Szakfeladatok 125.880

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520 8.398
B.) Vízmű 34.200 13.154
C.) Orvosi Rendelő 3.757 1.783

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb
nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl.
büfé kiadásai, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi
kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.
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2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 900 eFt.-ot, az
Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok
beszerzésére 2.400 eFt-ot tervezhet.

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

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 1.189
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda

és Bölcsőde 26.212
- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 36.482

Ebből:
Móra F.Ált.Iskola részjogkörű
tagintézmény 5.359

- Művelődési Ház és Könyvtár 18.674
- Körjegyzőség 120.969

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha --
- Vízmű - 2.923
- Orvosi Rendelő -12.629
- Igazgatás - 39.369
- Szakfeladatok - 48.196
Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz,
társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi
és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 5.000 eFt, ebből: 500 eFt Kézilabda
Szakosztály részére, közművelődési alapra 1.000 eFt és civil
szervezetek támogatása alapra 600 eFt. tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

2009. 2009.
I.1. IX.1.

- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység 894,9 887,4
ezen belül napközis csoport 5

- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény 656,3 636,4
ezen belül napközis csoport 3

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

2.54. A Művelődési Háznál 716 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék 5.216 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak
tervezhetők: *

2009.
 bértartalék 1.000 eFt
 járulék tartalék 320 eFt
 polgármesteri keret 2.000 eFt
 környezetvédelmi alap 646 eFt
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 közművelődési pályázat önrész 500 eFt
 23/2002.(VI.1.) r.szerinti tám. 750 eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás Támogatási
Alap

3000

Dolgozói
lakástám.Alap 400
Vállalkozók
támogatása 4.000

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

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton belül
- Orvosi Rendelő részére 600 eFt.+ÁFA/év ügyviteli szolgáltatásként
elismer
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére
tagdíjként1.440 eFt-ot

- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 546 eFt éves tagdíj
tervezhető.

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

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

gépkocsi: 1.860 eFt + ÁFA/év
- Ügyviteli szolgáltatást:
Konyha részére 1.000 eFt.+ÁFA/év,
Vízmű részére 600 eFt.+ÁFA/év összegért végzi.

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

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

3.) Felhalmozási kiadások

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

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

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2010-2011. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

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

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

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

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

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

III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.
iskolai rendezvényekre összesen: 500 eFt
ebből:
 Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola
(székhely egység) 300 eFt
 Móra Ferenc Általános Iskola
(tagintézmény) 200 eFt

nyári napközi 300 eFt
nyári táborozás 200 eFt

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

VI.Polgármesteri Hivatal
választási feladatok 800 eFt.
Karácsonyi készülődés 200 eFt
Idősek köszöntése 300 eFt

10.)Ezzel egyidejűleg a 197/2008.(XI.27.) sz. határozat hatályát veszti.

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2008.12.31. Évközi változás 2009.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás

Állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8
órás

Fogl.f
ő

8 órás
állásh.

Csorba Mikro-térségi
Szoc.Alapszolgáltatási
Központ

19 14,795 19 14,795

Támogatott + 1 09.02.15. + 1 1 1

Összesen 19 14,795 20 15,795

Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde

46 42,45 46 42,45

Összesen 46 42,45 46 42,45

Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 55 52,7 55 52,7

Támogatott 1 1 - 1 09.06.30. - 1 0 0

Móra F.Ált.Isk.tagint. 37 37 - 1 0,75 36 36,25

Támogatott 1 1

Összesen 94 91,7 91 88,95

Műv.Ház és Könyvtár 8 6,11 1 09.03.01. 1 9 7,11

Körjegyzőség – Fegyvernek 36 34,25 1 09.01.01. + 0,75 37 35,00

Körjegyzőség – Örményes 6 6 6 6

Körjegyzőség Összesen 42 40,25 43 41,00

Igazgatás 1 1 1 1

Gazdasági ágazat 29 27,82 + 1 09.02.01. + 1 30 28,82

Gyermekélelmezési Konyha 21 20,75 20 19,75

Orvosi Rendelő 11 9,575 09.01.01. +0,8 11 10,375

Vízmű 14 12,7 + 0,5 09.05.01. +0,5 14,5 13,2

Mindösszesen 285 267,15 285,5 268,45
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…………………………………. 1. sz. melléklet
intézmény

Az intézmény 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

2008. 2008.évi Telj. 2009.évi Konc. Vált..%
er.előir.

1. 2. 3. 3/1

BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek

- Intézményi működési bevételek
= étkezés
= egyéb

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

II. Támogatások

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

III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek

- Felhalmozási jellegű bevétel
- Pénzügyi befektetések bevételei

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök

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

Ebből: szoc.poltámogatás
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

= egyéb

V. Kölcsönök visszatérülése

VI.Hitelek

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

- Felhalmozási célú hitel

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

- Pénzmaradvány

VIII.Intézményfinanszírozás

- Szoc.pol.
- Normatív támogatás
- Önkormányzati kiegészítés

KIADÁS ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások

= bér
= egyéb

- Járulékok
- Dologi kiadás

= hitel kamat
= vásárolt élelmezés



11

= vásárolt élelmezés
= kötött felhasználás

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

intézmény

A 2009. évi tervezett bevételek és kiadások részletezése

főkönyvi számonként

Főkönyvi 2008. 2008. 2009. vált. %

számlaszám előir. telj. tervkonc. 3/1 rovat

1. 2. 3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Főkönyvi számlaszám

szerint (4 albontással)

4.

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Főkönyvi számlaszám

szerint (4 albontással)

1.

3.

51.

52.

53.

54.

55.

56.



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

3.sz.melléklet
intézmény
Kiadások-bevételek tevékenységenként 2009
Tervkoncepció szerint

S z a k f e l a d a t m e g n e v e z é s e

BEVÉTEL ÖSSZESEN

I. Működési bevételek

- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei

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

II. Támogatások

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

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

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

IV.Véglegesen átvett pénzeszközök

- Működési célú pénzeszközök
Ebből: OEP-től átvett

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VI.Hitelek

- Működési célú hitel
- Felhalmozási célú hitel

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradv.igénybevétele

VIII.Intézményfinanszírozás

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

K I A D Á S ÖSSZESEN:
- Személyi juttatások

= bér
- Járulékok
- Dologi

= vásárolt élelmiszer, kötött felhaszn.
= egyéb dologi

- Pénzeszköz átadás
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- Ell. pénzbeli jutt.

- Felhalmozási kiad.
= felújítás
= beruházás

- Tartalék
= pénzmar.-ból képz.

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

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai

(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

Főkönyvi bevétel, kiadás szla- főkönyvi

számlaszám előirányzatának számonként számlánként

kiemelt és részletes össz. össz.

Számítása

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

A szöveges indoklás tartalma

Koncepció szerinti tervezés levezetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2009. évi tervezett feladatmutatók állománya

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

+ fejl. menny.
- megszünt.

___________________________________________________________________________
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2.) napirend: Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése
előadó: polgármester

Czinege László r.alezredes rövid bemutatkozás keretében előadja, hogy nagy megtiszteltetés volt
számára, hogy felettese felajánlotta a törökszentmiklósi rendőrkapitányság vezetői beosztást. Nagy
személyi változtatást nem tervezett, de sajnos voltak olyan problémák, melyek mégis erre késztették.
Sok vezetőt le kellett cserélni. Egyrészt voltak, akik kérték áthelyezésüket, másrészt többen nyugdíjba
mentek. A fegyverneki őrsöt sem kerülte el a változás.
2008-ban 25 fő távozott a kapitányságtól és 15 új személy felvételére került sor. Jelenleg a
kapitányságon 63 fő dolgozik, ebből 3 felmentési idejét tölti, egy fő gyes-en van.
Személy szerint nem ért egyet a rendőrségnél a jelenlegi nyugdíjazási rendszerrel.
Vezetési módszerben változtatást tervez, fontosnak tartja, hogy a rendőr sokat mozogjon a településen,
minden rendőrségi ügy ki legyen vizsgálva, ne legyen felderítetlen ügy, a lakosok számára legyen
mindig elérhető rendőr. Ő maga is telefonon bármikor elérhető.

Kérdések:

Ficsor Dénes a napokban történt örményesi bűncselekményről kérdez.

Szatlóczki Edit: Mi a különbség a megyei osztályvezető és a városi rendőrkapitány beosztás között,
szakmailag az utóbbi alacsonyabb rendű-e?

Herman József: jelenleg Fegyverneken hány rendőr van?

Czinege László r. alezredes válaszában tájékoztatja a testületet a Kuncsorbán, fiatalkorúak által
elkövetett bűncselekményről. Az elkövetőket rövid időn belül sikerült elfogni.
A városi rendőrkapitányi beosztás magasabb rendű, mint a megyei osztályvezetői, mert az
osztályvezető egy szakirányítást lát el, végrehajtó állománya nincs.
Az őrsön jelenleg 6 fő dolgozik, ebből 3 fő külsős kmb-s, 2 személy beteg.

A képviselők a válaszokat elfogadják.

Hozzászólások:

Herman József: Az eddigi rendőrségi beszámolók mindig arról szóltak, hogy a rendőrség jól
dolgozott, most pedig az alezredes úr által mondottakból az derül ki, hogy az állomány egy része nem
igazán jól végezte munkáját.

A fegyverneki közbiztonságot rettenetesnek, nagyon-nagyon rossznak tartja, az emberek a saját
lakásukban félnek, ez a véleménye a lakosoknak is. Különösen a Csonka-torony környékén lakókat
rettegésben tartják (Aranyi) – főleg időseket. A közlekedési moráljuk, viselkedésük gátlástalan.
Felmerül a kérdés, hogy egyesek jogosítvánnyal rendelkeznek-e?
Sokan kérdezik(kérdezték), hogy egy olyan személy, akinek sok priusza van, hogyan közlekedhet
„Polgárőrség” feliratú gépkocsival, jogosan használja-e. Ennek utána kell nézni.

Támogatja az alezredes úr kinevezését.

Nida Imre: Azért nincs konfliktus, mert a magyar ember konfliktus tűrő, de meddig? A mi
méltóságunkat folyamatosan, naponta sértik. Ez a feszültség előbb-utóbb robbanni fog. Elismeri, hogy
ez nem rendőrségi ügy. A jelenlegi politikai hatalom diktatúrája arra játszik, hogy feszültségek
keletkezzenek.

Czinege László r.alezredes: A rendőrség szívesen fogadja és kéri is a lakossági jelzéseket, mert nem
tud mindenütt ott lenni.
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Mint vezetőnek, elsősorban a fejekben kell rendet tenni. Voltak olyan ügyek, ami miatt egyesektől
meg kellett válni. A képviselőtestületi beszámoláskor már lehetősége lesz több dologról is számot
adni.
A polgárőrséggel kapcsolatban még kevés az információja, de az őrsparancsnok jelezte, hogy a
polgárőrség gépkocsival közlekedő személlyel nem tud együtt dolgozni.

Krupa István : egy jól működő polgárőrségre nagy szüksége lenne a falunak. Kezdeti időszakban
sokat mozogtak, több rendezvényen közreműködtek, az iskoláknál segítették a gyerekek biztonságos
közlekedését.

Huber Ferenc polgármester: A polgárőrség létjogosultságát meg kell nézni. Megjegyzi, hogy új
jelenség : A Nemzetőrségnek 16 fegyverneki tagja van, jelentkezni fognak támogatásért.

Dr.Bacsa László: a polgárőrséggel kapcsolatos kérdés kivizsgálásában az ügyészség az illetékes.

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet a
képviselők elfogadnak és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

2/2009.(I.15.) sz. önkormányzati határozat

Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, Czinege László r.alezredes Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért.

Erről értesül:

1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross
G. u. 39.

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

3.) napirend: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozás
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester: A Horgász Egyesületnek is lehetősége van a programban részt venni.

Dr.Bacsa László kérdésére a polgármester elmondja, hogy a község több pontján, de különösen a
Csobánkai út mellett, a Holt-Tiszánál, a szeméttelepen van sok parlagfű. A művelt területeken
általában nincs.

Ficsor Dénes nagyon fontosnak tartja az irtást.

A képviselők az előterjesztést elfogadják és 11 igen szavazattal a határozati javaslat „A” változatát
elfogadják.

3/2009.(I.15.) sz. önkormányzati határozat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű – mentesítési Alapról
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1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat csatlakozik a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű mentesítési
Alaphoz, továbbá felhatalmazza a polgármestert erről
szóló nyilatkozat aláírására.

2.) Az Alap létrehozásához szükséges 67.030.- Ft önerőt a
2009 évi költségvetés terhére biztosítja.

Erről értesül:
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület Tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Napirend után:

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselőket az oktatási intézményi társulásokkal
kapcsolatban Örményes és Kuncsorba önkormányzatának az oktatási intézmények társulás jövőbeni
működésével kapcsolatos elképzeléséről, melynek lényege: a kuncsorbai 1-4. osztály és az örményesi
1-8. osztályok megtartása helyben, egységes tanulónkénti önkormányzati kiegészítés.

2009-2010. évekre a fenntartó önkormányzatokat terhelő hozzájárulás alakulásáról számítási anyag
készült (jegyzőkönyvhöz mellékelve).

Ezért a társulási megállapodások módosítása céljából együttes ülést kellene tartani. Mindhárom
önkormányzatnak érdeke, hogy időben készüljön el a költségvetése, amit egyelőre az érvényes
megállapodások alapján kell elkészíteni.

A képviselők véleménye: A megállapodások módosítását, szerkezetátalakítást csak akként tudják
elképzelni, ha Örményes és Kuncsorba is áldozatot hoz az intézmények működtetésében, és ha a két
önkormányzat írásban kezdeményezi. Mivel még sem Örményes, sem Kuncsorba írásban nem
kezdeményezte a megállapodások módosítását, így felesleges az együttes ülést összehívni.

A polgármester megköszöni a testület munkáját és az ülést 18,45 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Herman József
jegyzőkönyvhitelesítő


