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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. április 30-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 A Polgárőrség működésével kapcsolatos interpellációt a Városi Ügyészség a Megyei Bírósághoz

továbbította. A bíróság megküldte a Polgárőrség nyilvántartási adatait, mely szerint 1995.
szeptember 17. napján jogerősen bejegyezték, alapszabállyal rendelkezik, képviselője: Ladányi
Miklós Fegyvernek, Vörösmarty u. 7/a. A „Polgárőrség” felirat személygépkocsin való
használatának vizsgálata nem tartozik a bíróság hatáskörébe.

 A Polgárőrség megküldte Burai Róbert szabálysértési ügyében hozott határozatát, miszerint
nevezett tagságát felfüggesztették, a gépkocsi használatról szóló megállapodást az egyesület
felmondta, kötelezte a Polgárőr felirat és fényhíd gépkocsiról történő eltávolításáról, valamint a
polgárőr formaruha leadását.
Ugyanekkor ismételten támogatási kérelmet adott be az egyesület.

 A Megyei Hetényi G. Kórház-Rendelőintézet Csecsemő és Gyermekosztály főorvosa betegágyak
beszerzéséhez kér önkormányzati támogatást.

 Március 31-i kistérségi ülésen a kistérségi szociális központ intézményi térítési díjairól; az április
9-i ülésen a költségvetés módosításáról; a társulás településeit bemutató kiadvány készítéséről
és a törökszentmiklósi szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulásról volt szó.

 Április 7-én a jegyzők részére az Európai Parlamenti választások előkészítéséről tartottak
értekezletet a megyeházán.

 Április 8-án Tiszakürtön a csongrádi vízlépcső döntés-előkészítő tanulmányának
véleményezésén vettem részt. A tanulmányt a vízügy nem támogatja.

 A TIGÁZ április 16-án tartott közgyűlésén részt vettem. A hiány jelentős, osztalék nincs.
 A bizottsági elnökökkel a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény végrehajtásából adódó

testületi feladatokat egyeztettük 16-án.
24-én Szolnokon a Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos Konzorciumi ülés
volt. (bővebben szóban)

 Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megküldte a
Szolnokon, március 18-án az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszának és az
új Tisza-hídnak a környezeti hatásvizsgálati eljárás során tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvét.

 A kétpói hulladéklerakóval kapcsolatos per tárgyalása április 20-án volt.
 A településközpont rehabilitációjáról április 21-én munkaterület átadással egybekötött

sajtótájékoztatót tartottunk.
 Az elmúlt ülés polgármesteri tájékoztatójában szerepelt Monok és Kóka település

polgármesterének felhívása. A képviselők kérésére ezeket, valamint Jánoshida
polgármesterének nyilt levelét csatoljuk a tájékoztatóhoz.

 Március 31-ig adónemenkénti zárási összesítőt a polgármesteri tájékoztatóhoz csatoltuk.
 Az APEH ellenőrizte a lakás bérbeadással kapcsolatos ÁFA elszámolást, azt rendben találta.
 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Márc. 3 1 3 1 404

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 6
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 50
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- lakásfenntart.tám.elutasítás 4
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás 1
- átmeneti segély elut. 3
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás 1
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás 1
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás 1

III. Polgármesteri keret felhasználás:

- J.N.Sz.Szakképzés Szervezési Társulás műk.költség hozzájár. 46.857.-
- „ „ 2008.évi többlet személyi jell.kiadás 1.419.-
- Nyomtató vásárlás 145.000.-
maradvány: 1.090.699.-

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: nemleges
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,

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

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
Szilasi és Társa kft Településközpont

rehabilitációja
50.061.103.- Ft

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

 65/2009.(III.31.) Korm.r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001.(X:25.) korm.r. módosításáról

 2009. évi XIV. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. tv. módosításáról

 73/2009.(IV.8.) Korm.r. a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról
 76/2009.)IV.8.) Korm.r. a területrendezési hatósági eljárásokról
 2009. évi XXI. tv. az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 9/2009.(IV.11.) SZMM r. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Fegyvernek, 2009. április 23.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére
A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálatáról és módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2003. (II. 6.) sz. rendelet
pontosítás igénye merült fel a támogatására meghirdetett pályázatok elbírálásakor az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kezdeményezésére.
Az étkeztetésre pályázott összegek aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak a közhasznú
tevékenységhez mérten, továbbá az étkeztetési igény nem függ össze a közhasznú
tevékenységgel, így azok nem teljesíthetőek. Javasoljuk a rendeletben eldönteni, hogy:

1. Közhasznú tevékenység kapcsán támogatja-e az étkeztetést?
2. Ha igen, azt milyen mértékben, az önerőhöz képest milyen arányban?
3. Ha igen, akkor szükséges az alkoholtartalmú italok finanszírozhatóságának

megszüntetése.
Erre két javaslatot dolgoztunk ki:
„A” alternatíva szerint megtiltanánk az étkeztetés támogatását, mivel az nem minősül
közhasznú tevékenységnek.
„B” alternatíva szerint az élelmezés megmarad, mértéke a hatályos napidíj összegnek
megfelelő összegű.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a civil szervezetek közhasznú tevékenységének
támogatásáról szóló 2/2003. (II.6.) sz. önkormányzati rendeletmódosító javaslatai közül
döntsön.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009. (II. 26.) sz.

önkormányzati rendelet-tervezete
a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §.(2) bekezdés alapján,
összhangban az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel, a civil
szervezetek által szervezett közhasznú tevékenység keretében rendkívüli esemény,
rendezvény megtartásához nyújtandó támogatásokra az alábbi rendeletet alkotja .

„A” változat:

1.§. A rendelet 1. §. (1)-ből az „élelmezés” kifejezés hatályát veszti.



„B” változat:

1.§. A rendelet 1. §. (1) hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete a civil szervezetek által a rendelet
10.§ 2. pontja szerinti folyamatos közhasznú tevékenység és eseti közhasznú
tevékenység keretében szervezett rendezvény megtartásához nyújt támogatást. Így:
utazási, élelmezési, (kivétel alkoholtartalmú italok) szállás költséghez, bérleti
díjhoz, jutalmazáshoz, tiszteletdíj kifizetéshez és az önkormányzat intézményeinél
igénybe vett helyiség bérleti költséghez a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével.
Az élelmezéshez nyújtott támogatás nem lehet több, mint 110 Ft/fő/nap
(rendezvény), maximum az igényelt támogatás 50%-a, a rendelet 5. §. (3)
bekezdés szerint.(az összes költség max. 25%-a)
A pályázatban igényelt személyhez kötött költségeket főre lebontva kell igényelni.

2. §. A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3. §. A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi
költségvetési koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül.

3.§. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009.április 14.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésére a település
környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet
tartalmazza a környezetvédelmi alap képzésének és felhasználásának rendjét.
A létrehozott környezetvédelmi alap igénylésének módja, időpontja, elbírálása, a
felhasználásának feltételei nincsenek megfelelően kidolgozva, részletezve, pontosítva.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2008. évben 646.000.Ft képződött a
környezetvédelmi alapon.
A fent említett hiányosságok miatt a képződött összeg felhasználatlan maradt. Ugyanakkor a
közművelődési alap terhére beadott igények messze meghaladták a lehetőségeket, forráshiány
miatt voltak, amelyek kielégítetlenek maradtak. Céljaikat tekintve ezek támogathatóak a
környezetvédelmi alapból is
Ahhoz, hogy a későbbiekben zökkenőmentes legyen az alap felhasználása, szükséges az
alábbi rendeletmódosítás, illetve az 1. számú melléklet elfogadása, mely a pályáztatás módját
tartalmazza.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009. (IV. 30.) sz.

önkormányzati rendelet-tervezete
a település környezetvédelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 10.§. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bek. c.) pontjában,a 48. §. (3) bek.
b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§. (1) A rendelet 19.§. (2) bekezdés első mondata és a (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti,
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A környezetvédelmi alap az alábbi célokra használható fel:

c) Iskolai és nem iskolai szervezésű környezet és természetvédelmi célú
kirándulások, táborok, eseti rendezvények utazási költségeinek és
rendezvényeinek támogatásához az éves költségvetésben meghatározottak
szerint.

2. §. (1) A rendelet 19.§. (3) bekezdése (4) bekezdésre módosul. A rendelet kiegészül az
alábbi új (3) bekezdéssel:



(3) A források felhasználása:
A rendelet 19.§. (1) bekezdése szerint képzett összeg 50 %-a pályázat útján
használható fel, 50 %-a az önkormányzati intézmények által tervezhető a 19.§. (2)
a.) pont szerinti célra.
A pályázati követelményeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.§. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. április 14.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat a település környezetvédelméről szóló
módosított 13/2005.(IV.29.) sz. rendeletéhez, a Környezetvédelmi Alap felhasználásának

rendjéről.

I. A rendelet 13. §. (1) bekezdés szerint képzett Környezetvédelmi Alap 50 %.a az
alábbi célra használható fel:

 Az ifjúság környezettudatos életmódját, egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődését elősegítő programok megvalósításának

 a szabadidő egészséges, hasznos,- a természeti és épített környezet
megismerésén alapuló eltöltésének támogatása.

 A pályázat eszközvásárlásra nem irányulhat.

II. Feladata:
Segíteni az iskolai (tanórán kívüli) és nem iskolai szervezésű környezet-és
természetvédelmi táborok, eseti rendezvények, programok megvalósítását
elsősorban a 16 év alatti korosztály számára
Anyagilag rászoruló csoportok fenti célú támogatása.

 A természeti környezet növény- és állatvilágának megismerése, védelmének
gyakorlása.

 A természet részei: a talaj, a víz, a levegő. Védelmük fontossága, módja. A
szennyezés veszélyei.

 Hulladékgyűjtés, hasznosítás.
 Az épített környezet és megóvása, tisztántartása.
 Hon-és helyismereti programok
 Kézműves foglalkozások támogatása, a természetes anyagok

felhasználásának előnyei.
 Egészség- és környezetkárosító anyagok, szerek elleni propaganda.

III. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni.
Pályázhatnak:

 Pályázatot nyújthat be minden fegyverneki székhellyel illetve fegyverneki
szervezettel rendelkező civil szervezet vagy oktatási- nevelési intézmény (a
továbbiakban együttesen: szervezet).

IV. A pályázati kiírás:

A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési
koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül. A pályázatot meg kell jelentetni a
legközelebbi Fegyverneki Hírmondóban (december). A pályázat kihirdetésének napja
a Fegyverneki Hírmondó megjelenésének napja.

A pályázat kiírásának tartalmazni kell:

 A II. ponton belüli tárgyévi támogatási célokat, programokat.
 A pályázat tartalmi és formai követelményeit.
 A pályázat benyújtásának helyét és határidejét.
 A pályázat elbírálásának határidejét.
 A támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.



 A pályázat elnyeréséről szóló értesítés módját.

V. A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre,
programra, használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat
beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.

VI. Támogatás nem adható építési beruházásra, állandó fenntartási, üzemeltetési
kiadásokra, alaptőke emelésre, eszközbeszerzésre, harmadik fél részére történő
átadásra.

VII. A pályázatnak tartalmazni kell:

1. A pályázó azonosításához szükséges adatokat.
- a pályázó nevét, székhelyét
- a pályázati program megvalósításáért felelős nevét
- bonyolító esetén a bonyolító adatait

2. A pályázati célt.
3. A megvalósítás várható költségeit.
4. Az igényelt támogatás összegét.
5. A pályázati cél megvalósításának tervezett idejét.

VIII. A pályázat elbírálása.

A pályázatok elbírálásáról minden esetben a Bizottság dönt a pályázati beadási
határidőt követő 30 napon belül.

IX. A támogatás kiutalása, elszámolása.

1. Az elnyert támogatás kiutalását, a pénzügyi elszámolását, nyilvántartását a
Polgármesteri Hivatal végzi.

2. Az elnyert támogatás elszámolása utólagosan számla alapján történik. A pályázati
célra előleg is igényelhető, melynek engedélyezésére, elszámolására a
Polgármesteri Hivatal számlarendje az irányadó.

X. Ellenőrzés

A támogatások felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzésére az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

XI. Szankció

1. Amennyiben valamely pályázó a támogatásként kapott összeget nem a
pályázatban leírt célra használta fel, a támogatás nem utalható ki.

2. Ha az előleget a pályázó nem a megítélt célra használta fel, a támogatás további
része nem utalható ki, a felvett előleget 8 napon belül vissza kell utalni.

3. Az 1-2. pont esetében a pályázó 3 évre kizárja magát a Környezetvédelmi alapból
adható támogatásokból.

4. A kizárásokról és a határidőkről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

XII. A Környezetvédelmi Alap fel nem használt vagy visszatérített része, a
Környezetvédelmi Alap maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

-.-.-.-.-



1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat a település környezetvédelméről szóló módosí-
tott 13/2005.(IV.29.) sz. rendeletéhez, a Környezetvédelmi Alap felhasználásának rend-

jéről.

I. A rendelet 13. §. (1) bekezdés szerint képzett Környezetvédelmi Alap 50 %.a az
alábbi célra használható fel:

 Az ifjúság környezettudatos életmódját, egészséges testi, lelki, szellemi fejlő-
dését elősegítő programok megvalósításának

 a szabadidő egészséges, hasznos,- a természeti és épített környezet megis-
merésén alapuló eltöltésének támogatása.

 A pályázat eszközvásárlásra nem irányulhat.

II. Feladata:
Segíteni az iskolai (tanórán kívüli) és nem iskolai szervezésű környezet-és termé-
szetvédelmi táborok, eseti rendezvények, programok megvalósítását elsősorban a 16
év alatti korosztály számára
Anyagilag rászoruló csoportok fenti célú támogatása.

 A természeti környezet növény- és állatvilágának megismerése, védelmének
gyakorlása.

 A természet részei: a talaj, a víz, a levegő. Védelmük fontossága, módja. A
szennyezés veszélyei.

 Hulladékgyűjtés, hasznosítás.
 Az épített környezet és megóvása, tisztántartása.
 Hon-és helyismereti programok
 Kézműves foglalkozások támogatása, a természetes anyagok felhasználásá-

nak előnyei.
 Egészség- és környezetkárosító anyagok, szerek elleni propaganda.

III. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni.
Pályázhatnak:

 Pályázatot nyújthat be minden fegyverneki székhellyel illetve fegyverneki
szervezettel rendelkező civil szervezet vagy oktatási- nevelési intézmény (a
továbbiakban együttesen: szervezet).

IV. A pályázati kiírás:

A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójá-
nak elfogadását követő 15 napon belül. A pályázatot meg kell jelentetni a legközeleb-
bi Fegyverneki Hírmondóban (december). A pályázat kihirdetésének napja a Fegy-
verneki Hírmondó megjelenésének napja.

A pályázat kiírásának tartalmazni kell:

 A II. ponton belüli tárgyévi támogatási célokat, programokat.
 A pályázat tartalmi és formai követelményeit.
 A pályázat benyújtásának helyét és határidejét.
 A pályázat elbírálásának határidejét.
 A támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.
 A pályázat elnyeréséről szóló értesítés módját.



Környezetvédelmi rendelet

1

V. A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre, prog-
ramra, használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat beadása-
kor már lezajlott, vagy folyamatban van.

VI. Támogatás nem adható építési beruházásra, állandó fenntartási, üzemeltetési kiadá-
sokra, alaptőke emelésre, eszközbeszerzésre, harmadik fél részére történő átadásra.

VII. A pályázatnak tartalmazni kell:

1. A pályázó azonosításához szükséges adatokat.
- a pályázó nevét, székhelyét
- a pályázati program megvalósításáért felelős nevét
- bonyolító esetén a bonyolító adatait

2. A pályázati célt.
3. A megvalósítás várható költségeit.
4. Az igényelt támogatás összegét.
5. A pályázati cél megvalósításának tervezett idejét.

VIII. A pályázat elbírálása.

A pályázatok elbírálásáról minden esetben a Bizottság dönt a pályázati beadási ha-
táridőt követő 30 napon belül.

IX. A támogatás kiutalása, elszámolása.

1. Az elnyert támogatás kiutalását, a pénzügyi elszámolását, nyilvántartását a Pol-
gármesteri Hivatal végzi.

2. Az elnyert támogatás elszámolása utólagosan számla alapján történik. A pályázati
célra előleg is igényelhető, melynek engedélyezésére, elszámolására a Polgár-
mesteri Hivatal számlarendje az irányadó.

X. Ellenőrzés

A támogatások felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzésére az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

XI. Szankció

1. Amennyiben valamely pályázó a támogatásként kapott összeget nem a pályázat-
ban leírt célra használta fel, a támogatás nem utalható ki.

2. Ha az előleget a pályázó nem a megítélt célra használta fel, a támogatás további
része nem utalható ki, a felvett előleget 8 napon belül vissza kell utalni.

3. Az 1-2. pont esetében a pályázó 3 évre kizárja magát a Környezetvédelmi alapból
adható támogatásokból.

4. A kizárásokról és a határidőkről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

XII. A Környezetvédelmi Alap fel nem használt vagy visszatérített része, a Környezetvé-
delmi Alap maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

-.-.-.-.-



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. április 30-i ülésére

a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.)sz. rendeletének módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2009. évre kiírt pályázatok elbírálása közben pontosítási igényként merült fel a pályázott
összegen belül az étkeztetésre fordítható összeg meghatározása. A Közművelődési Alap
felhasználásának célja és feladata nem zárja ki teljes mértékben az étkeztetés támogatását.
A nemzeti és nemzetközi turizmus, kapcsolatok építése, táborozási programok indokolttá
teszik ennek a tételnek a meghagyását. A támogatás mértékét azonban célszerű szabályoz-
ni. Ezt a rendelet 1. számú mellékletében fogalmazzuk meg.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009.(IV. 30.) sz.

Önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. rendeletének módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.
77. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.A rendelet 1. sz. melléklet V. pontja kiegészül a következő szöveggel:

Az élelmezéshez nyújtott támogatás nem lehet több, mint 110 Ft/fő/nap (rendezvény),
és nem fedezhet alkohol tartalmú italokat. A pályázatban igényelt személyhez kötött
költségeket főre lebontva kell igényelni.

2. §. A rendelet 1. sz. melléklet VI. pontja kiegészül a következő szöveggel:

Nem kaphat támogatást, aki más címen kaphat, vagy kapott a tárgyévben önkormány-
zati támogatást.

3. §. E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009.április 14.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat

ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésére
a helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) számú rendelet felülvizsgálatáról és

módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendelet módosítását javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi indokok alapján:
1. Szükséges az elnevezés módosítása, mivel az Alapító Okirat szerint: Községi sport

Egyesület, a helyi sportrendelet szerint Nagyközségi Sport Egyesület.
2. 2008-ban az egyesület új szakosztállyal bővült, a női kézilabda szakosztállyal. A helyi

rendeletnek ezt is tartalmaznia kell.
3. A sportkoncepcióban említett Bozsik program helyett jelenleg NUPI-program néven

zajlik az utánpótlás nevelés. (NUPI= Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet)

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen elfogadni az alábbi
rendeletmódosítási javaslatunkat.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2009. (IV. 30.) sz.

önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi sportról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdés alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet bevezető részében és a Sportkoncepció bevezető részében a 2000. évi CXLV.
61. §. 4.) helyébe a 2004. évi I tv. 55. §. (1). bekezdés lép.

2.§. Ahol a rendeletben a Nagyközségi Sport Egyesületet említ, helyébe a Községi Sport
Egyesület elnevezés lép.

3.§. A rendelet 3. §. (1) kiegészül az alábbi szöveggel
(1) az önkormányzat éves költségvetésében a rendszeres sport tevékenység támogatására sport alapot
hoz létre. A sport alap felhasználható:

 A Községi Sport Egyesület támogatására: labdarúgó és női kézilabda szakosztályok
működtetésére



4. §, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Sportkoncepciója „Versenysport fejlesztése”
fejezetének 2. pontjában a „Bozsik- program” helyébe a NUPI-program (NUPI= Nemzeti
Utánpótlás Nevelési Intézet) kerül

5.§. Ez a rendelet 2009. május 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2009.április 14.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére a Településközpont rehabili-
tációjához kapcsolódó „Pályázati saját forrás kiegészítése” pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a „Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának re-
habilitációja” című pályázata 52.163.283 Ft összköltség mellett 46.946.955 Ft támogatásban részesült, a
fejlesztés saját erő szükséglete 4.520.963 Ft.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegé-
szítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alapján lehetőség van a
pályázat saját forrásának kiegészítésére.
A Rendelet 3. § (1) d.) pontja értelmében 30%-os támogatás elnyerésére van lehetőség, az alábbiak sze-
rint:

Forrás Ft %

Saját forrás 5 216 328 10%

Kedvezményezett hozzájárulása 3 651 430 7%

Partnerek hozzájárulása 0%

Bankhitel 0%

Egyéb támogatás:
Saját forrás kiegészítés 1 564 898 3%
Támogatási konstrukció keretében meg-
ítélt
támogatás 46 946 955 90%

ebből regionális beruházási támogatás 0 0%

ebből kulturális célú támogatás 0 0%

ebből de minimis támogatás 0 0%

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
támogatás 46 946 955 90%

Összesen 52 163 283 100,00%

Fentek értelmében az Önkormányzat által biztosított saját forrás – támogatás elnyerése esetén -
3.651.430 Ft –ra csökken.

A pályázat benyújtásával összhangban szükséges módosítani a 15/2009 (I.29.) számú határozatot.
Fentiek alapján, kérem a határozati javaslat elfogadását.

.................../2009. (IV.30.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Településközpont rehabilitációjához kapcsolódó „Pályázati saját forrás kiegészítése” pályázat
benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával az ön-
kormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészíté-
se 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alapján, az alábbiak szerint:

1/a.) Pályázó és a Tervezet fejlesztés megnevezése:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

„Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja”

1/b.) Támogatási szerződés száma: ÉAOP-5.1.1/E-2008-0006

1/c.) Tervezett fejlesztés összköltsége: 52.163.283 Ft azaz ötvenkettőmillió – egyszázhatvanháromezer –
kettőszáznyolcvanhárom forint.

1/d.) Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

Ft %

2009 év 45 209 360 87%

2010 év 6 953 923 13%

Összesen 52 163 283 100%



1/c.) Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 4 520 936 695 392 5 216 328

1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 3 164 655 486 775 3 651 430

1/2. Partnerek hozzájárulása 0

1/3. Bankhitel 0

II. Egyéb támogatás:
Saját forrás kiegészítés 1 356 281 208 618 1 564 898

III. Támogatási konstrukció keretében meg-
ítélt
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955

ebből regionális beruházási támogatás 0

ebből kulturális célú támogatás 0

ebből de minimis támogatás 0

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955

Összesen 45 209 360 6 953 923 52 163 283

1/c.) A források biztosításának vállalt módja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges saját erőt 2009 és 2010 évi
költségvetésének terhére biztosítja.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek, 2009. április 16..
Készítette: Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére a Településköz-
pont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 15/2009 (I.29.) sz.
határozat módosításáról.

Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alap-
ján lehetőség van a pályázat saját forrásának kiegészítésére vonatkozó pályázat benyújtásával
összhangban szükséges módosítani a 15/2009 (I.29.) sz határozatot. (határozat mellékelve)

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslat elfogadását.

……………./2009 (IV.30.) sz. önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 15/2009
(IV.29.) sz. határozat módosításáról.

Az 15/2009 (IV.29.) sz. határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:

A beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 4 520 936 695 392 5 216 328

1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 3 164 655 486 775 3 651 430

1/2. Partnerek hozzájárulása 0

1/3. Bankhitel 0

II. Egyéb támogatás:
Saját forrás kiegészítés 1 356 281 208 618 1 564 898

III. Támogatási konstrukció keretében
megítélt
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955

ebből regionális beruházási támogatás 0

ebből kulturális célú támogatás 0

ebből de minimis támogatás 0

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
támogatás 40 688 424 6 258 531 46 946 955

Összesen 45 209 360 6 953 923 52 163 283

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek, 2009. április 16..
Készítette: Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére a Települési szennyvíztisztító telep bővítése
és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0./1F pályázat benyújtásáról szóló 209/2008 (XI.27.) számú határozat módo-
sítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Fegyvernek szennyvízelvezetés és tisztítás” című pályázatot 10 %
csökkentett mértékben, azaz 88.335.000 Ft csökkentett összeggel történő támogatásra érdemesnek ítélte. A fejlesztés
során megvalósítani kíván tevékenység – költségkategóriák előterjesztéshez mellékelve.

A támogatási szerződés aláírásának feltétele a csökkentett összköltség elfogadása, az eredeti határozat 209/2008 (XI.27.)
és a forrásszerkezet módosítása az alábbiak szerint:

Eredeti forrásszerkezet:

2010 év 2011 év Összesen

Nettó 45 740 000 52 410 000 98 150 000

Tám (84,99 %) 38 874 426 44 543 259 83 417 685

Saját Erő (15,01) 6 865 574 7 866 741 14 732 315

ÁFA 9 148 000 10 482 000 19 630 000

Összesen 54 888 000 62 892 000 117 780 000

Módosított forrásszerkezet:

2010 év 2011 év Összesen

Nettó 42 899 250 45 435 750 88 335 000

Tám (84,99%) 36460073 38615844 75 075 917

Saját erő (15,01%) 6 439 177 6 819 906 13 259 083

ÁFA 8 579 850 9 087 150 17 667 000

Összesen 51 479 100 54 522 900 106 002 000

A beruházás végső bekerülési költsége és végleges forrásösszetétele a vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása után kerül
meghatározásra. A jelenlegi módosítás a vonatkozó támogatási szerződés aláírása miatt szükséges.

Kérem a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

……………………./ 2009 (IV.30) számú határozati javaslat:

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0./1F pályázat benyújtásáról
szóló 209/2008 (XI.27.) számú határozat módosítása

1. A 209/2008 (XI.27.) számú határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A beruházás bruttó értéke 88.335.000 Ft, melyhez 13.259.083 Ft saját erőt vállal az Önkormányzat az
alábbiak szerint:

E
r
r
ő
Erről értesül:

1. Huber Ferenc, polgármester
2. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai
5. Stefán András, mb., intézményvezető
6. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. március 31.
Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Nardai D.

2010 év 2011 év Összesen

Nettó 42 899 250 45 435 750 88 335 000

Tám (84,99%) 36460073 38615844 75 075 917

Saját erő (15,01%) 6 439 177 6 819 906 13 259 083

ÁFA 8 579 850 9 087 150 17 667 000

Összesen 51 479 100 54 522 900 106 002 000



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelet

9. számú melléklete

Kötelezettség vállalás tárgya Köt.váll. Száma

köt. Váll.

2008.

Teljesítés

2008.

2009. évre

áthúzódó

köt. Váll.

2009.

2009. évi köt.

Váll. összesen

köt. Váll.

2010.

köt. Váll.

2011.

köt. Váll.

2012.

köt. Váll.

2013.

köt. Váll.

2014.

köt. Váll.

2015.

köt. Váll.

2016.

köt. Váll.

2017.

köt. Váll.

2018.

Köt.váll

mindösszesen

Település központ rehabilitációja

83/2008.(V.29.)szá

mú határozattal

módosított

51/2008.(IV.30.) 53 601 - 53 601 - 53 601 - - - - - - - - - 53 601

Szennyvíztisztító telep bővítése és

szennyvízelvezetés 209/2008.(X.27.) - - - - - 54 888 62 892 - - - - - - - 117 780

Települési információs táblarendszer

kiépítése 86/2008.(V.29.) 4 941 - 4 941 4 941 - - - - - - - - - 4 941

Orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése 112/2008.(VI.26.) 79 195 - 79 195 - 79 195 - - - - - - - - - 79 195

Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség -javító

program 217/2008.(XII.18.) 1 588 - 79 195 - 79 195 - - - - - - - - - 1 588

Önkormányzati intézmények világítás

korszrűsítése 108/2008.(VI.26.) 778 778 - 1 923 1 923 1 980 2 040 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 21 776

140 103 778 216 932 1 923 218 855 56 868 64 932 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 278 881

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban (adatok ezer forintban)

Összesen

2013.05.12



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére
a fennálló devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az Önök előtt is ismeretes az utóbbi hónapok során a pénzügyi- és gazdasági válság
hatására a deviza árfolyam drasztikusan emelkedett. Az Önkormányzat ügyeleti ellátásban
résztvevő gépjárműve (SUZUKI IGNIS 1.3 4WD) , a konyhai szállító járműve (VW Crafter ),
illetve a temetkezési szolgáltatásban résztvevő gépjárműve (VW Transporter)
megvásárlásakor deviza alapú hitelkonstrukció mellett döntött. Az Önkormányzatnak a
Merkantil Banknál és a Budapest Autófinanszírozási Zrt.-nél van deviza alapú hitele.
Mindkét hitelező a megemelkedett kamat- és árfolyam-különbözet könnyebb törleszthetősége
és a havi törlesztések tervezhetőbbé tétele érdekében május 15-ig díjmentesen lehetőséget
biztosít az önkormányzatnak, hogy fix havi díjasra módosítsa a szerződését.

Ez azt jelenti, hogy a feltételek elfogadása esetén a hitel havi törlesztő részlete az árfolyam
mozgás ellenére nem változik. Az árfolyam-ingadozás irányától függően a futamidő
rövidülhet vagy hosszabbodhat. ( mindkét esetben a fizetendő hitel összege - kamattal - nem
változik, csak a futamidő ) Amennyiben az önkormányzat elfogadja a bankok ajánlatát a
jövőbeni törlesztő részlet az árfolyamkülönbözet nélküli összegre csökken. A hitel futamideje
az alábbiak szerint változik :

Hitelcél Szerződés
szerinti

futamidő

Jelenlegi
törlesztő
részlet
összege

Módosítás
utáni futamidő

Fixált havi
törlesztő
részlet
összege

1. SUZUKI IGNIS 48 hónap 58.452,- max. 60 hónap 58.452,-
2. VW Crafter 60 hónap 152.142,- max. 72 hónap 151.642,-
3. VW Transporter 60 hónap 102.145,- max. 72 hónap 102.145,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő ajánlatot
szíveskedjen megvitatni.

Az „A” alternatíva szerinti határozati javaslat a szerződés változatlanul hagyását jelenti.
Ebben az esetben a szerződésben foglalt futamidő alatt az Önkormányzat megfizeti az
árfolyamkülönbözetek összegét is.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a törlesztő részletek fixálása mellett dönt az „B”
alternatíva szerinti határozati javaslat elfogadásával teheti meg.



„A” alternatíva

………../2009. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a Merkantil Banknál és a Budapest
Autófinanszírozási Zrt-nél fennálló devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja fix
törlesztőrészletű, változó futamidejű konstrikcióra módosítani a Merkantil Banknál
és a Budapest Autófinanszírozási Zrt-nél fennálló devizahitelek szerződéseit.

Fegyvernek, 2009. április 23.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Erről értesülnek:

1.) Huber Ferenc Polgármester
2.) Buzás Istvánné Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői
5.) Pénzügyi szervező

„B” alternatíva

………../2009. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a Merkantil Banknál és a Budapest
Autófinanszírozási Zrt-nél fennálló devizahitelek havi törlesztő részleteinek fixálására

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Merkantil Banknál
és a Budapest Autófinanszírozási Zrt-nél fennáló deviza alapú hiteleinél áttér a fix
törlesztésű, deviza alapú változó futamidejű konstrukcióra.

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szerződés módosításítások
lebonyolításával.

Fegyvernek, 2009. április 23.
(: Huber Ferenc :)

polgármester

Erről értesülnek:

1.) Huber Ferenc Polgármester
2.) Buzás Istvánné Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői
5.) Pénzügyi szervező

Készítette: Temesváriné
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére A helyi önkormányzatok
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM
rendelet alapján benyújtandó „Sportpálya öltöző felújítása” című pályázat benyújtásáról

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Az Önkormányzati Minisztérium 15/2009 ÖM rendeletével pályázatot hirdetett helyi önkormányzatok
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítására.
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, összege maximálisan 10 millió forint,
de nem lehet több, mint az Önkormányzat által 2008-ban és 2009-ben a sportegyesületek nyújtott
támogatás mértéke. A pályázatnak saját forrásigénye nincs.

A tervezett beruházás keretében az épület fővezetékének cseréje; mérőszekrény átalakítása; 3 db
villanybojler áramkőr telepítése; új védőcsöves világítóestek; energiatakarékos világítótestek, valamint
kapcsolók, csatlakozó aljzatok felszerelése, villámvédelmi rendszer tervezése, kivitelezése; EPH –
rendszer kiépítése, szabványosítása, mérési jegyzőkönyvek, dokumentációk, minősítő iratok készíté-
se valamint riasztó és térfigyelő kamera rendszer telepítése valósul meg.

A beruházás várható összköltsége bruttó 4.980.000 Ft. A pályázatot a 2009. április 24 –i határidőre
benyújtottuk.

Pályázat sikerességével az épület műszaki állapota, állaga, használhatósága jelentősen javul, az épü-
letet használó sportolóknak megfelelő színvonalú öltöző helyiség állna rendelkezésre, a folyamatos,
ismétlődő betörések és lopások megszüntethetők.

.................../2009. (IV.30.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról
szóló 15/2009. (III.17.) ÖM rendelet alapján benyújtandó „Sportpálya öltöző felújítása” című

pályázat benyújtásáról

1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a „Sportpálya öl-
töző felújítása” című pályázatnak a benyújtásával.

2./ A pályázat megvalósításához szükséges 4.980.000 Ft, azaz négymillió-
kilencszáznyolcvanezer forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.
évi CII. Törvény 5. számú melléklet 30. pontja szerinti előirányzatból kerül fedezetként megte-
remtésre.

Erről értesülnek:

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek, 2009. április 23.
Készítette: Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére Fegyvernek,
Damjanich u. 143/c. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásban történő fürdőszoba
kialakítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek, Damjanich u. 143/c. sz. bérlemény bérlője, Vincze Aranka fürdőszoba
kialakításával kapcsolatban kéri az önkormányzat segítségét. A beruházás megvalósításához
450.000.- Ft készpénzzel járul hozzá, melynek ellenértékeként lakbérmentességet kér. A
beruházást követően a lakás komfortfokozata megváltozik, ezért a jelenlegi 6.240.- Ft/hó
(Áfával) lakbér helyett 9.840.- Ft/hó (Áfával) lesz a lakbér. A komfortfokozat megváltozása,
valamint a bérleti díj emelkedése következtében a lakbérmentesség előreláthatóan 2012.
december 31-ig tart.
Beruházással kapcsolatosan árajánlatot kértünk Ladányi és Társa Bt-től, miszerint a beruházás
költsége 780.588.- Ft (anyag, munkadíj és Áfa). A beruházás mellett szól, hogy az
önkormányzatnak mindez 330.588.- Ft-ba kerül, valamint az ingatlan értékét növeli.

Mivel ennek a fejlesztésnek 3 éves kihatása van, javaslom a képviselőtestületnek, hogy a
2009. évi költségvetés terhére vállaljon kötelezettséget 331.000.- Ft összegben a Fegyvernek,
Damjanich u. 143/c. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásban történő fürdőszoba
kialakítására.

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

………………………………/2009. (IV.30.) határozati javaslat
Fegyvernek, Damjanich u. 143/c. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásban történő
fürdőszoba kialakítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a Fegyvernek, Damjanich u. 143/c. sz.alatti
önkormányzati tulajdonú lakásban fürdőszoba kialakításának
költségére 781 eFt összegben, melynek forrása: 2009. évi szabad
tartalék terhére 331 eFt és 450 eFt Vincze Aranka bérlő által
vállalt összeg.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. április 21.

/:Huber Ferenc:/
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére a Polgárőrség
kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Ladányi Miklós, a Polgárőrség jelenlegi vezetője a mellékelt kérelemmel fordult a
képviselőtestülethez.
Mint ismert, a korábbi kérelmet a képviselőtestület nem támogatta, mivel a szabályszerű
működésükről az ügyészségtől, illetve bíróságtól kértünk tájékoztatást.
A bíróság csak annyit vizsgált, hogy az egyesület alapszabállyal rendelkezik és a vezetője (Ladányi
Miklós) be van jegyezve. (mellékelve)

A rendőrségtől kapott információ szerint az őrsnek a polgárőrséggel van kapcsolata, de az a korábbinál
lényegesen lazább.

Fentiek alapján javaslom, hogy a Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati épületben lévő
helyiség közüzemi díjaihoz: villany 80 eFt, telefon 60 eFt, irodaszer, nyomtatvány 30 eFt, összesen
170 eFt támogatást adjon a testület. A többi működési költséghez nem javaslom hozzájárulni.

………………/2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat:

Fegyverneki Polgárőrség támogatási kérelméről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési
tartalék terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 170 eFt összegű
támogatást biztosít az egyesület működési költségeihez (villany, telefon,
irodaszer, nyomtatvány) történő hozzájárulás címén.

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2009. április 23.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény alapján a mai ülésre került előterjesztésre a
költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása.
Ezen belül a hivatal gazdasági ágazatának, illetve a körjegyzőség vagyoncsoportjának feladatait a
hivatalról, a körjegyzőségről szükséges leválasztani és egy önálló új intézménnyé átszervezni.
Függetlenül attól, hogy a képviselőtestület milyen szervezeti formát javasol – önálló, részben önálló,
stb. – szükséges az érintett vagyoncsoport dolgozóinak a sorsáról rendelkezni, mivel a köztisztviselői
jogviszonyuk megszűnik és közalkalmazotti jogviszonyba kell átsorolni.

A jelenleg érvényes törvény szerint egy évig mindenképpen biztosítani kell a jelenlegi fizetést, és
tekintettel a közalkalmazotti-köztisztviselői fizetés közötti különbségre, ebben az ágazatban szükséges
garantálni hosszabb távra is a jelenleg sem túl magas fizetéseket, ezt munkaszerződésekben rögzíteni.

Ezért javasoljuk, hogy a tartós kötelezettségvállalásban a korábbi átszervezésekhez hasonlóan (az
ügykezelők illetve a fizikai állomány kikerült a köztisztviselői státuszból) vállaljon kötelezettséget az
önkormányzat, hogy a köztisztviselői törvénynek megfelelő juttatásokat biztosítja. A fizetés
mértékében és a jubileumi jutalom rendszerében van különbség. A köztisztviselőknél egy kategóriával
van több a jubileumi jutalomnál (35 év).

Még nem ismerjük a köztisztviselői és közalkalmazotti törvény várható módosítását, elképzelhető,
hogy jelentős változások lesznek a költségtérítések tekintetében. Ennek ellenére javasoljuk a határozat
meghozatalát, hogy az átszervezésben érintett dolgozókkal a törvényben előírt egyeztetéseket meg
tudjuk kezdeni, és testületi felhatalmazással tudunk hosszabb távra ígéretet tenni státusz változás után
várható jövedelmek alakulásáról. Ebben érintett létszám: 9 fő.
Jelenleg a közalkalmazotti besorolás szerinti bérköltség 1.022 eFt + 13 havi bér: 84 eFt + vezetői
pótlék: 100 eFt = 1.205 eFt; köztisztviselői besorolás szerint: 1.290 eFt + 13 havi bér 100 eFt =
1.397 eFt.

Amennyiben a törvény változik, úgy az általános kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítását
ismét beterjesztjük.

…………………./2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. – többször módosított – határozat V. fejezetét az alábbi
9.) ponttal egészíti ki:

„9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
Körjegyzőségtől a Fegyverneki Vízmű Községgazdálkodási Intézményhez
kiszervezett volt köztisztviselők részére a köztisztviselői törvény szerinti
jubileumi jutalom, ruhapénz, étkezési hozzájárulás és a kiszervezés



időpontjában a volt köztisztviselő részére megállapított illetmény kifizetésére
a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig.”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Fegyverneki Vízmű

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére Hubai Sándorné felperes
és Fegyvernek Önkormányzat alperes kártérítési perének rendezésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A testületet többször tájékoztattam, hogy Hubai Sándorné (Fegyvernek, Felszabadulás u. 157.) pert
indított az önkormányzattal szemben azzal az indokkal, hogy az ingatlana előtti buszmegálló
vízelvezetési problémája miatt a lakóháza megsüllyedt, ezért kártérítést kér.

A per során a szakértő nem talált összefüggést a ház állagának romlása és a buszmegállóból oda folyó
víz között, ezért a kérelmét kiegészítette, nem vagyoni kárként kért kártérítést, mivel a megálló előtt a
buszra várakozók zavarják a nyugalmát. Ezt arra alapozta, hogy a 2005-ös beadványára kapott
tájékoztatóban ígéretet kapott, hogy a településközpont rehabilitáció keretében a buszmegálló
áthelyezésre fog kerülni, továbbá, hogy időközben az önkormányzat pályázott a településközpont
rehabilitációjára és abban a buszmegálló áthelyezését az önkormányzat nem szerepeltette.

Mint ismert, a megálló áthelyezése nem, de két pavilon megépítése szerepelt a pályázatban, amit azért
kellett a pályázati anyagból törölni, mert a pavilon nem önkormányzati tulajdonú területre került volna
felépítésre és ezért a pályázat kiíró nem találta támogathatónak. A pavilonok építési helyére kötendő
bérleti szerződésre jelenleg i s érvényes képviselőtestületi határozat van és a pavilont fel tudjuk
építeni.

Az I. fokú eljárásban a mellékelt ítélet született. A II. f. eljárás során – melyre március 26-án került
sor – az eljáró bírói tanács elnöke több ellentmondást talált az I. f. ítéletben, ezért azt ajánlotta, hogy a
pert szüneteltessük és próbáljunk egyezségre jutni. (II.f.jegyzőkönyv mellékelve) Erre záros határidőt
adott, ezért mindenképpen a mai ülésen döntést kell hozni a képviselőtestületnek.

A tárgyalás után a felperes ügyvédje 2009. április 8-án kelt levelében megtette egyezségi ajánlatát,
melyet csatolunk az előterjesztéshez. Ebben már lemondott a buszmegálló áthelyezésének
követeléséről.
Az ajánlat alapján az I. f. ítéletből 1.412 eFt megtérítését, valamint a megosztott perköltséget kellene
állnunk.

Ettől függetlenül megvizsgáltuk a buszmegálló áthelyezésének lehetőségét, amit az eredeti terveknek
megfelelően a körforgalom után kellene elhelyezni, ezzel a Bajcsy Zs. és Hársfa út közötti zsúfoltságot
megszüntetnénk, és közlekedésbiztonsági szempontból biztonságosabb helyre helyeznénk át a
megállót, ahol a településközpont rehabilitációs tervben is szerepel.

Az áthelyezésre két árajánlatot kértünk a Szilasi és Társfa Kft-től és a Krupatechnika Kft-től. Szilasi
és Társa Kft. a már engedélyezett tervek alapján a buszmegálló kialakítására, mely a pavilont és a
kerékpárutat is tartalmazza, 14.461 eFt, a Krupatechnika Kft. 17.283 eFt összegű ajánlatot tett.
Az állatátvevőnél kialakítandó buszfordulóra 32,5 millió, illetve 38,3 millió Ft-os az árajánlatuk.

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy bármennyire is célszerű lenne a buszmegálló áthelyezése,
semmiképpen nem oldható meg, mivel a VOLÁN csak abban az esetben járul hozzá, ha biztosítjuk a
buszfordulót a község külterületén (Tiszabő felé), az állatátvevőnél.

A beruházás 50-60 milliós költsége csak akkor lenne vállalható, ha pályázati forrás lenne.

Az önkormányzatnak döntést kell hozni abban, hogy elfogadjuk-e az egyezségi ajánlatot.



Ha az egyezséget nem fogadjuk el, akkor tudomásul kell vennünk a II. fokú ítéletet, aminek
következménye lehet, hogy az Ítélőtáblához fordul a felperes, vagy az önkormányzat, ahol
bennünket már ügyvédnek kell képviselni, és ennek jelentős költségkihatása lesz.

Az 526.145 Ft szakértői díj megfizetése nem képezi egyezség tárgyát, azt az önkormányzatnak
viselnie kell.

A képviselőtestületnek a döntésnél azt kell mérlegelni, hogy Hubai Sándorné ingatlana a 2005. évi
augusztusi esőzéseknél nem tudjuk, hogy károsult-e, az viszont tény, hogy az akkori kormányrendelet
szerinti határidőig kárbejelentést nem tett.
A buszváró – mint más hasonló – közös létesítmény, más hasonló helyzetben lévőknek is zavarhatja
nyugalmát, ezért változatlanul fenn tartom, hogy a követelése nem jogos.
Azt azonban kérem figyelembe venni, hogy nem tudni ki biztatta a per kezdeményezésére és
folytatására, ezért amennyiben vesztesen kerülne ki a perből, az meghaladná az anyagi erejét, ezért
valószínű, hogy ezt a bíróság is a döntésnél figyelembe venné. Ezért javaslatunk szerint részben vagy
egészben fogadjuk el a felperesi ajánlatot, hogy Hubai Sándorné eddigi költségei (ügyvédi, utazás,
telefon, stb.) megtérüljenek.
Fentiek alapján kérem, hogy a képviselőtestület az alábbi alternatív javaslatok közül döntsön:

……………../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat
Hubai Sándorné felperes és Fegyvernek Önkormányzat alperes kártérítési perének rendezésére.

„A” változat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Hubai Sándorné (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 157.) felperes jogi képviselője, Dr.Túri Edit ügyvéd útján
előterjesztett egyezségi ajánlatát változatlan formában elfogadja, és
kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetési tartalék terhére 1.412 eFt
összegben.

„B” változat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Hubai Sándorné (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 157.) felperes jogi képviselője, Dr.Túri Edit ügyvéd útján
előterjesztett egyezségi ajánlatára az alábbi döntést hozza:

 Vagyoni és nem vagyoni kárként 850 eFt
 Ügyvédi költséget 100 %-ban, azaz 150 eFt
összesen: 1.000 eFt

megfizetésére vállal kötelezettséget az önkormányzat 2009. évi költségvetési
tartalékának terhére.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Dr.Túri Edit ügyvéd (Budapest, Ditrói Mór u. 3. II/7.)
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.

ELŐTERJESZTÉS

ZÁRT ÜLÉS ANYAGA



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 2009. április 30-i ülésére Fegyvernek
Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 2009. március 26-i ülésén tárgyalta és a 63/2009.(III.26.) sz. önk. határozattal
tudomásul vette a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény
alapján Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek besorolásáról készült
tájékoztatót.

A jogszabályi követelmények szerint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító
okiratainak felülvizsgálata megtörtént. A módosítások tartalmazzák az új jogszabályi fogalmakat,
továbbá a 2010. január 1-től alkalmazandó új pénzügyi szakfeladat-rend szerinti tartalmi
meghatározást.

Az Alapító Okiratok alapján az SzMSz-eket is felül kell vizsgálni a 217/1998.(XII.30.)
Kormányrendelet 13/A pontja alapján 2009. szeptember 30-ig. Az intézmények a kötelező
módosításon felül, egyéb (szakmai) módosításokat is szeretnének elvégezni, ezért az SzMSz-ek
módosítását a szeptemberi ülésen terjesztjük be.

Szintén elkészítettük az Alapító Okiratok alapján a Polgármesteri Hivatal és a hivatalhoz rendelt
önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
módosításait.

Az Alapító Okiratokban az intézmények meghatározták a 2009. december 31-ig hatályos és a 2010.
január 1-től hatályos szakfeladat-rendet, továbbá a rendelkeztek a hatályba lépés időpontjáról.

A 2009. évre vonatkozó módosításokat az előterjesztés mellékletét képező alapító okiratok vastagon
szedve, döntve tartalmazzák, míg a 2010. január 1-től hatályos módosításokat vékonyan szedve,
döntve tartalmazzák, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat változásai átláthatóbbak
legyenek.

A Polgármesteri Hivatal módosító alapító okirata tartalmaz „A” és „B” alternatívát a hivatalhoz
rendelt önállóan működő költségvetési szervekkel kapcsolatosan.

Az „A” alternatívában jelenik meg, mint önállóan működő költségvetési szerv, a Községgazdálkodási
intézmény (vagyoncsoport), a „B” alternatívában önállóan működő költségvetési szerv a
Gyermekélelmezési Konyha az Orvosi Rendelő, valamint a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény. Ebben az esetben a Fegyverneki Vízmű marad önállóan működő
költségvetési szerv, melynek szakfeladataként szerepel a. Községgazdálkodási intézmény
(vagyoncsoport).

Ehhez kapcsolódóan tartós kötelezettségvállalásban javasoljuk az érintett vagyoncsoport
(községgazdálkodási intézmény) dolgozóinak a szervezeti változással összefüggő köztisztviselői
juttatások rendezését meghatározni, amit külön előterjesztés keretében teszünk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatokat fogadja el:
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...…../2009. (…) sz. határozati javaslattal:
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek. és
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a
217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése alapján a 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.), az Alapító
Okiratot a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá 2009. május 1-i hatállyal.

Erről értesülnek:

1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

2.) Huber Ferenc polgármester

3.) Török Csaba polgármester

4.) Rédai János polgármester

5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző

6.) Polgármesteri Hivatal

7.) Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. április 23.

Huber Ferenc
polgármester
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A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
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.),
……/2009. (….. ) sz. határozattal módosított, egységes szerkezetben

Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3)
bek. és a a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. tv. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése alapján az
Alapító Okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá 2009. május 1-i hatállyal :

I.
1.) a) Költségvetési szerv neve:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

b) Székhelye:

5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 173.

c) Telephelyek:

Fegyvernek:

1. sz. Idősek Klubja Annaháza (Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.)

2. sz. Idősek Klubja Újtelep (Fegyvernek, Felszabadulás u. 40.)

3. sz. Idősek Klubja Szapárfalu (Fegyvernek, Ady Endre u. 42.)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Fegyvernek,
Felszabadulás u. 173.)

Örményes:

Napraforgó Gondozási Központ (Örményes, Iskola u. 25.)
részjogkörű telephely

Kuncsorba:

Szociális Alapszolgáltatási Központ (Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35.
részjogkörű telephely

2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

34/1994.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat

3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közszolgáltató tevékenység
4.) Alaptevékenysége:

a. étkeztetés

b. házi segítségnyújtás
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c. családsegítés

d. nappali ellátás (időskorúak ellátása)

e. gyermekjóléti szolgáltatás

f. helyettes szülői szolgáltatás

5.) Működési köre:

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések

Kivétel: helyettes szülői szolgáltatás Örményes
6.) a; Alapító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.

b; Irányító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típusa:

a; tevékenység jellege alapján:

közintézmény

b; a feladatellátás funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A telephelyek és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves
előirányzatát a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, mint társult intézmény költségvetése tartalmazza, így a
telephelyek saját előirányzatuk felett rendelkeznek.

A telephelyek részelőirányzatait az éves költségvetésben
elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről az éves zárszámadás
keretében előkülönítetten kell beszámolni.
A jóváhagyott részelőirányzaton belüli gazdálkodásért az
igazgató a felelős, a szakmai és a telephelyek feladatainak
ellátásért a telephelyvezető a felelős az igazgató irányítása
mellett.

8.) Az igazgató kinevezése:

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.tv. végrehajtásáról
szóló 257/2000.(XII.26.) korm.r. 4. §. alapján a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatóját
nyilvános pályázat útján, a társult önkormányzatok
képviselőtestületei együttes ülésen bízzák meg határozott
időtartamra a vezetői feladatok ellátására.

A részjogkörrel rendelkező telephelyek vezetőit az igazgató nevezi
ki.
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9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok)
megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

II.
10.) A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:

Intézményi társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatások

11.) Férőhely – nappali ellátás:

Fegyvernek:
90 fő

Örményes:
30 fő

Kuncsorba:
40 fő

12.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

 Az intézmények elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket a
fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen
biztosítják az intézmény részére.

 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként a fenntartó önkormányzat
ingyenesen biztosítja.

 Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat

Használó: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, mint társult intézmény

13.) Intézmény törzsszáma:

412627 PIR

14.) Költségvetési számlaszáma:

11745066-15409993-30230004

15.) Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:

nincs

16.) ÁFA alanyisága:

ÁFA körbe tartozó

17.) 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendelet az alapító okirat 1.-2- sz.
melléklet tartalmazza.

18.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz. melléklete
tartalmazza.
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19.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 18.) pont kivételével 2009.
május 1.

Fegyvernek, 2009. április 23.

P.H.

Huber Ferenc
polgármester

Záradék
Az Alapító Okirat módosítását (s így egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009………………ülésén a ………… számú
határozattal fogadta el.

Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási Központ 1. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

(idősek klubja, házi segítségnyújtás)
8899 Máshová nem sorolt, egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

(családsegítés, gyermekjóléti, gyermekvédelmi. szolg.)
8412 Szociális étkeztetés
8790 Egyéb bentlakásos ellátás (helyettes szülői szolgáltatás)
5629 Egyéb munkahelyi étkeztetés
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása

Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási Központ 2. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853255 szociális étkeztetés
853266 Nappali szociális ellátás
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
701015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
552411 Munkahelyi vendéglátás

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 3. sz. melléklete

8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

881011 Idősek nappali ellátása

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

562917 Munkahelyi étkeztetés

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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…./2009. (…) sz. határozati javaslat:
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes
KözségÖnkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község 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.)sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009.
szeptember 1-i hatállyal jóváhagyja .

Erről értesül:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója

Huber Ferenc polgármester

Török Csaba polgármester

Rédai János polgármester

Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző

Polgármesteri Hivatal

Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai

Fegyvernek, 2009. április 22

Huber Ferenc
polgármester
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A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata

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.), ../2009.(…...) sz. határozattal módosított

egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a és
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.
§-a és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.

1.
a) Költségvetési szerv neve:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

b) Székhelye:

5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 88.

c) Telephelyek:

Fegyvernek:

Újtelepi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Bölcsőde (Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.)

Központi Óvoda (Fegyvernek, Felszabadulás u. 144.)

Annaházi Óvoda (Fegyvernek, Damjanich u. 107.)

Szapárfalui Óvoda (Fegyvernek, Ady E. u. 53.)

Örményes:

Napsugár Óvoda (Örményes, Iskola u. 23.) részjogkörű telephely

Kuncsorba:

Kuncsorbai Óvoda Kuncsorba, József A. u. 10/a. részjogkörű
telephely

d) OM azonosító: 035821

2.
Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

161/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat
3.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közszolgáltató tevékenység
4.

Alaptevékenysége:

-óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
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-Gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető
testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos
sajátos nevelési igényű (SNI A, SNI B) gyermek ellátása,
valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek (BTMN) ellátása .

-Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő
felkészítés.
-Óvodában szervezett étkeztetés.

5.
Működési köre:

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések
6.

a; Alapító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.

b; Irányító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

II.

7.
A költségvetési szerv típusa:

a; tevékenység jellege alapján:

közintézmény

b; a feladatellátás funkciója alapján:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

- A telephelyek éves előirányzatát a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde, -mint társult költségvetési
szerv- költségvetése tartalmazza.

- A telephelyek a saját előirányzatuk felett, részjogkörrel
rendelkeznek.

- A telephelyek előirányzatait az éves költségvetésben
elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell
beszámolni az éves zárszámadás keretében.

- A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a
költségvetési szerv vezetője (igazgatója) a felelős, a
szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a
telephelyvezetők felelősek, a költségvetési szerv
(igazgató) irányítása mellett.
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8.
Az óvodaigazgató kinevezése: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

XXXIII.tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c.
138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános
pályázat útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei
együttes ülésen bízzák meg határozott időtartamra a vezetői
feladatok ellátására.

A részjogkörrel rendelkező telephelyek vezetőit az óvodaigazgató
nevezi ki.

9.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

10.
A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:

Költségvetési szerv társulás által fenntartott óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás

11.
Csoportok száma:

Fegyvernek
 Újtelepi Óvoda 4 csoport
 Központi Óvoda 3 csoport
 Annaházi Óvoda 3 csoport
 Szapárfalui Óvoda 2 csoport
 Bölcsőde 1 csoport
 Örményesi 2 csoport
 Kuncsorbai 2 csoport

12.
Az intézménybe felvehető maximális gyerek létszám:

Fegyvernek
 Újtelepi Óvoda: 100 fő
 Központi Óvoda: 75 fő
 Annaházi Óvoda: 70 fő
 Szapárfalui Óvoda: 50 fő
 Bölcsőde 12 fő

Örményes 50 fő

Kuncsorba 50 fő

13.
Feladatellátást szolgáló vagyon:

 A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet,
építményeket az alapító önkormányzatok képviselőtestületei
ingyenesen biztosítják a költségvetési szerv részére.

 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzat
ingyenesen biztosítja.

 Vagyon feletti rendelkezési jog:



11

Tulajdonos:Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat

Használó: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, mint
társult költségvetési szerv

14.
Intézmény törzsszáma:

412616 PIR
15.

Költségvetési számlaszáma:

11745066-15409993-30240003
16.

Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:

nincs
17.

ÁFA alanyisága:

ÁFA körbe tartozó

18. A 2009.december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1. és 2.
sz. melléklete tartalmazza.

19. A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz.
melléklete tartalmazza.

20. Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19. pont kivételével:
2009. szeptember 1.

Erről értesül:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója

Huber Ferenc polgármester

Török Csaba polgármester

Rédai János polgármester

Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző

Polgármesteri Hivatal

Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai

Fegyvernek, 2009. ……….
PH

Huber Ferenc
polgármester
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ZÁRADÉK

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a …….számú határozattal
fogadta el.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
1. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

562900 Egyéb vendéglátás

829900 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

851020 Óvodai nevelés

889110 Bölcsődei ellátás

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

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
2. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552411 Munkahelyi vendéglátás

749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

801115 Óvodai nevelés

801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

853211 Bölcsödei ellátás

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

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
3. sz. melléklete

Alap tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

889101 Bölcsödei ellátás
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…./2009. (IV.30.) sz. határozati javaslat:
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek. és
a a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a
217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és
a 155/2005. (IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29),
32/2008. (III.27.) 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II.29.), 48/2009.
(III.26.) és a …./2009. (IV.30.) sz. határozattal módosított Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2009.
szeptember 1-i hatállyal e melléklet szerint adja ki:

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgatója

2.) Huber Ferenc polgármester

3.) Török Csaba polgármester

4.) Rédai János polgármester

5.) Buzás Istvánné körj. feladatokat ellátó jegyző

6.) Polgármesteri Hivatal

7.) Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai

Fegyvernek, 2009. ……….
PH

Huber Ferenc
polgármester
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Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
162/2005. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a

155/2005. (VIII.25.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29.), 32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.),
134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II 29.), 48/2009. (III.26.) és a ..../2009. (IV.30.) sz. önkormányzati

határozattal módosított

Alapító Okirata

egységes szerkezetben

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának kiadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek. és a a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a
217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §. (5) bek. alapján a 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és a
155/2005. (IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29), 32/2008.
(III.27.) 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), 23/2009. (II.29.), 48/2009. (III.26.) és a
…./2009. (IV.30.) sz. határozattal módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2009. szeptember 1-i hatállyal az
alábbiak szerint adja ki:

I.

1;
a) Költségvetési szerv neve:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

b) Székhelye:

5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

c) Telephelyek:

Fegyvernek:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2.
(részjogkörű tagintézmény)

1.1.) Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.

1.2.) Tornaszoba, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 152.

1.3.) Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

2.) Szakképző II. (tankonyha), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 149.

3.) Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
161/a.

4. Móra Ferenc Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
(részjogkörű tagintézmény)

4.1.) Móra F. Általános Iskola Tornaterem, 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 29.

Örményes:

Szalai Sándor Általános Iskola, 5222 Örményes, Iskola u. 24. (részjogkörű
tagintézmény)
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Kuncsorba:

1.) Általános Iskola, 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/a. (részjogkörű
tagintézmény)

1.2.) Tornaszoba, 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47.

d) OM azonosító: 035969

2;
Költségvetési szerv létrehozását elrendelő határozat:

162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozat
3;

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

közszolgáltató tevékenység
4;

Alaptevékenysége:

 általános iskolai ellátás

 iskolai szakképzés

 pedagógiai szakszolgálat

Tevékenységek, feladatok:

a) általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon

b) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon

c) napközi otthoni és tanulószobai ellátás

d) gyógypedagógiai ellátás:

d.1) a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű (SNI A,
SNI B), valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehészségekkel küzdő tanulók (BTMN) ellátása

d.2) enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók eltérő tantervű oktatása
az általános iskola 1-8. évfolyamán

e) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés

f) pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás;
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)

g) személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás

h) iskolai oktatás a szakképzésben, szakmai elméleti képzés az első
szakma megszerzésére (Kv. tv. 20. d. pont)

i) iskolai szakmai gyakorlati képzés

i.1) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ea pontban foglalt tevékenység

i.2) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. eb pontban foglalt tevékenység

i.3) Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ec pontban foglalt tevékenység

j) szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi
szakmákban:

- gépészeti szakmacsoport:

= hegesztő OKJ 31 521 11 0000 00 00

= szerkezetlakatos OKJ 31 521 24 0000 00 00

- kereskedelmi szakmacsoport:

= virágkötő, - berendező, virágkereskedő OKJ 33 215 01 0000 00 00
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- könnyűipari szakmacsoport:

= csecsemő- és gyermekruha készítő OKJ 33 542 05 0010 33 01

= férfi szabó OKJ 33 542 05 0010 33 02

= női szabó OKJ 33 542 05 0010 33 03

- mezőgazdasági szakmacsoport:

= dísznövénykertész OKJ 33 622 01 1000 00 00

= gyümölcstermesztő (kertész) OKJ 33 622 01 0010 31 02

= zöldségtermesztő (kertész) OKJ 33 622 01 0010 31 04

- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport:

= cukrász OKJ 33 811 01 0000 00 00

= pincér OKJ 33 811 02 1000 00 00

= szakács OKJ 33 811 03 1000 00 00

k) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren
kívüli oktatása

l) iskolában szervezett intézményi közétkeztetés

m) hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához

n) térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása

5;
Működési köre:

Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések; a pedagógiai
szakszolgálat tekintetében Fegyvernek és Örményes települések

6;

a; Alapító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes,
Felszabadulás út 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba,
Dózsa Gy. u. 26.

b; Irányító szerv:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7;
A költségvetési szerv típusa:

a; tevékenység jellege alapján:
közintézmény

b; a feladatellátás funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési
szerv.
A tagintézmények előirányzatát az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, mint társult
intézmény költségvetése tartalmazza, így a tagintézmények a saját
előirányzatuk felett részjogkörrel rendelkeznek.
A tagintézmények előirányzatait az éves költségvetésben
elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről az éves zárszámadás
keretében elkülönítetten kell beszámolni.
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A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a
felelős, a szakmai és tagintézményi feladatok ellátásáért a
tagintézmény-vezető a felelős, az igazgató irányítása mellett.

8;
Az igazgató kinevezése: A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c. 138/1992.(X.8.)
korm.r. 5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját
nyilvános pályázat útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei
együttes ülésen bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok
ellátására.

A részjogkörrel rendelkező tagintézmények vezetőit az igazgató nevezi ki.
9;

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

II.

1;
A költségvetési szerv törvény szerinti típusa:

Intézményi társulás által fenntartott általános iskola, szakiskola
és egységes pedagógiai szakszolgálat (többcélú intézmény,
összetett iskola).

2;
Évfolyamszám tagozatonként:

Orczy Anna Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) napközi otthon 5 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont o. 1 oszt.
d) napközi otthon 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
c) napközi otthon 1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b) napközi otthon 1 csoport

Szakiskola Intézményegység
a) szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 2 oszt.
b) szakoktatás 11-13. évfolyam 4 oszt.

3;
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:

Orczy Anna Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam 448 fő
b) napközi otthon 134 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
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a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 448 fő
b) eltérő tagozat összevont osztálya 12 fő
c) napközi otthon 78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 42 fő
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 84 fő
c) napközi otthon 78 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 30 fő
b) napközi otthon 15 fő

Szakiskola Intézményegység
a) szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 60 fő
b) szakoktatás 11-13. évfolyam 64 fő

4;
Feladatellátást szolgáló vagyon:

 A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket
az alapító önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen
biztosítják az intézmény részére.

 A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó
vagyontárgyakat településenként az alapító önkormányzat
ingyenesen biztosítja.

 Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Örményes
Község Önkormányzat, Kuncsorba Község Önkormányzat

Használó: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint társult költségvetési szerv

5;
Intézmény törzsszáma:

412595 PIR
6;

Költségvetési számlaszáma:

11745066-15409993-30260001
7;

Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:

nincs
8;

ÁFA alanyisága:

ÁFA körbe tartozó

III.

1. A 2009. december 31-ig hatályos – az alap és kiegészítő (egyéb feladatok) tevékenységhez kapcsolódó –
szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet, míg a szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatrendet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Alapító Okirat módosításainak hatályba lépési ideje - a III. 2. pont kivételével - 2009. szeptember 01.

Fegyvernek, 2009.04.22.
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ph Huber Ferenc
polgármester

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új Alapító Okitratot) a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a 2009. április 30-ai ülésén a …../2009.(IV.30)
számú határozattal fogadta el.

Erről értesül:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgatója

Huber Ferenc polgármester

Török Csaba polgármester

Rédai János polgármester

Buzás Istvánné körj. feladatokat ellátó jegyző

Polgármesteri Hivatal

Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek képviselőtestülete tagjai

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

1. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

56 29 00 egyéb vendéglátás

68 20 00 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

82 99 00 máshová nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85 20 10 alapfokú oktatás

85 31 00 általános középfokú oktatás

85 41 00 szakmai középfokú oktatás

85 59 00 máshová nem sorolt egyéb oktatás

88 91 30 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

91 01 00 könyvtári, levéltári tevékenység

- - -

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

2. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

55 23 23 iskolai intézményi közétkeztetés

55 24 11 munkahelyi vendéglátás

70 10 15 saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

74 99 14 máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
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75 19 22 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

80 12 14 általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

80 12 36 általános iskolai felnőtt oktatás

80 12 25 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása

80 22 14 nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás

80 22 25 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása

80 22 41 nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

80 51 13 napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás

80 52 12 pedagógiai szakszolgálat

80 59 15 oktatási célok és egyéb feladatok (felkészítés a kompetencia alapú oktatásra)
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Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

3. sz. melléklete

(2010. január 1-én hatályba lép, s egyúttal 1. sz. melléklet elnevezésre változik)!!!!!

Alap tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatok

56 29 13 iskolai intézményi étkeztetés

56 29 16 üdülői, tábori étkeztetés

56 29 17 munkahelyi étkeztetés

68 20 02 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

85 20 11 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

85 20 12 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam

85 20 21 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85 20 22 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam

85 31 31 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

85 31 32 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam

85 32 11 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85 32 12 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 32 21 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85 32 12 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 59 11 általános iskolai napközi otthoni nevelés

85 59 12 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése

85 59 14 általános iskolai tanulószobai nevelés

85 59 15 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

85 59 17 középiskolai tanulószobai nevelés

85 59 18 sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

85 60 11 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

85 60 99 egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
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……/2009.(VI.30.)sz. önkormányzati határozati javaslat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratáról szóló, a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4). sz, 164/2005.(VIII.25.). sz,
33/2008.(III.27.)sz. és a 74./2008.(V.29.)sz önk. határozattal módosított
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozattal elfogadott Alapító Okiratát a melléklet szerint
módosítja. Egyben a melléklet szerint egységes szerkezetben is kiadja.

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Magyar Államkincstár
5./ Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója

Fegyvernek, 2009. április 22

Huber Ferenc
polgármester



23

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
egységes szerkezetben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a
35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4). sz, 164/2005.(VIII.25.). sz,
33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz. és a ………../200/9(IV.30) önk. határozattal módosított
35/1994((IV.28)sz önk. határozata egységes szerkezetben.

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. a, A költségvetési szerv neve:
Művelődési Ház és Könyvtár

b,Székhelye:
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

c,Telephelyei:
Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el)
Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el)
Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50. (közművelődési feladatot lát el)

2. Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közművelődési és közgyűjteményi ellátás az 1997. évi CXL. tv. alapján

4. Alaptevékenysége:
Az alap és a kiegészítő tevékenységek felsorolását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

5. Működési köre:
Fegyvernek Nagyközség. Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések
esetében el lehet térni.

6. Alapító szerv neve, székhelye:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete

7. Tipus szerinti besorolása:
a, A tevékenységek jellege alapján:

közintézmény.
b, Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési
egység.
A könyvtár rendelkezési jogköre az állománybeszerzési keret feletti rendelkezés
jogára terjed ki.
Az állománybeszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten
kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás
keretében. A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a
felelős. A szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az
intézményvezető irányítása mellett.
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8. Vezetőjének kinevezési rendje:
A szervezet vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki pályázat alapján

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv (továbbiakban: kjt). az irányadó. A kjt-
ben 1§.(4)ben leírt esetekben a jogviszonyuk munkavállaló, melyekre a munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó.

10. Egyéb előírások:
a, Törzsszáma: 412649
b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30270000
c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó

11. Hatályba lépés:
a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai 2009. május 1-én lépnek hatályba.
b, A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrendet az alapító okirat 1., 2 számú

melléklete tartalmazza.
c, A 2010. január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 3.sz melléklete

tartalmazza.

ZÁRADÉK

Az Alapító Okirat ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Képviselő-
testülete a 2009. április 30-i ülésén a ……../2009(IV.30.) számú határozattal fogadta el.
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1. sz. melléklet

Adminisztratív főtevékenysége
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Az alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
7990 Egyéb foglalás
1820 Egyéb sokszorosítás
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság, papíráru kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétek kiskereskedelme
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5911 Film-video, televízióműsor gyártás
5913 Film-video, televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 PR, kommunikáció
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-közvéleménykutatás
7420 Fényképészet
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7911 Utazásközvetítés-
7912 Utazásszervezés-
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve
társadalombiztosítási) igazgatása
8552 Kulturális képzés
8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
9001 Előadóművészet
9002 Előadóművészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység--
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
904 Művészeti létesítmények működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
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2.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
552411 Munkahelyi vendéglátás
633215 Utazásszervezés, idegenvezetés
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
926018 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

3.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár adminisztratív főtevékenysége
9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

562 917 Munkahelyi étkeztetés
910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910 123 Könyvtári szolgáltatások
910 501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932 918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás
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……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a 47/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott és a
261/2007.(XII.11.), 34/2008.(III.27.) határozattal módosított alapító okiratát a
melléklet szerinti tartalommal 2009. május 1-i hatállyal jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 47/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott és a
261/2007.(XII.11.), 34/2008.(III.27.) .), …../2009.(…...)sz. határozattal módosított egységes szerkezetbe

foglalt szöveg.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a,
valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény
4. §-a alapján Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

1.) Költségvetési szerv

a.) neve: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
c.) telephelye: Örményes, Felszabadulás u. 16.

2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

47/2007.(III.26.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben és az
ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott
feladatok végrehajtása.

4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az ágazati törvényekben meghatározott feladatok ellátása, és az Ötv. 38. §. (3)
bek. szerint: az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

5.) Illetékességi területe:

- Fegyvernek közigazgatási területe
- Örményes közigazgatási területe

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv

a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete
székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

b.) neve: Örményes Község képviselőtestülete
székhelye: 5222 Örményes, Felszabadulás út 16.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása

a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő

és gazdálkodó költségvetési szerv.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési
rendje:
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szerint
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:

Köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény.

Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény.

10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállaltozási
tevékenységet nem végez.

11.)a.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége

841111 Általános közigazgatás
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

b.) Szakfeladat megnevezése:

751-153 önkormányzatok igazgatási tevékenysége

12.) Törzsszáma: 577708000

13.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám:

11745066-15577702

14.) ÁFA alanyisága: Alanyi adómentes

15.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 A feladatok ellátásához Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
ingyenes használati jogot biztosít:

a.) a Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
b.) az Örményes, Felszabadulás u. 16. sz.
alatti épületekre.

 Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Örményes
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által használt tárgyi
eszközöket és ingó vagyontárgyakat ingyenesen használatba adja
a Körjegyzőség részére 2007. április 1-i hatállyal, leltárfelvételi ív
szerint.

16.) A Körjegyzőség az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megbízásából
ellátja a polgármesteri hivatalok gazdálkodásának irányítását, könyvelését,
továbbá a Fegyvernek Polgármesteri Hivatalhoz rendelt részben önálló
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intézmények könyvelését, ami elkülönítetten történik a Körjegyzőség
költségvetésétől. Elkészíti ezen intézmények költségvetését és beszámolóját.

17.) A 11.) pont szerinti adatok könyvelése Fegyverneken történik.

18.) A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat
11. sz. pontja tartalmazza.

19.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1.
sz. melléklete tartalmazza.

20.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19.) pont
kivételével: 2009. május 1.

Erről értesül:
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagja
Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009………….

P.H.

Huber Ferenc Török Csaba
Polgármester polgármester

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a ……, …….számú
határozattal fogadta el.

Körjegyzőség Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
száma megnevezése

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

8411141 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411151 Önkormányzati képviselő-vállasztásokhoz kapcsolódó
tevékenység

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

8411171 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsoló-
dó tevékenységek

5629171 Munkahelyi étkeztetés
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……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal
elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.),

165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.) határozattal módosított alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009. május 1-i hatállyal jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.),
9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), …../2009.(…...)sz. határozattal módosított

egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.) Költségvetési szerv

a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990.
(7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben és az
ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott
feladatok végrehajtása.

4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének és

beszámolójának elkészítése; a Körjegyzőség finanszírozása.

5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv

a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása

a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.

8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:

Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
Törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény.
Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény.
Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. Törvény.
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Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény.

9.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállaltozási
tevékenységet nem végez.

10.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége

0161 Növénytermelési szolgáltatás
0240 Erdészeti szolgáltatás
1011 Húsfeldolgozás, tartósítás
3109 Egyéb bútor gyártás
9524 Bútor lakberendezési tárgy javítás
4120 Lakó-,és nem lakó épület építése
4211 Út, autópálya építése
4334 Festés, üvegezés
4399 Egyéb speciális szaképítés
4722 Hús-, húsárú kiskereskedelem
5629 Egyéb vendéglátás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
841111 Általános közigazgatás
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
841211 Oktatás igazgatása
841212 Egészségügy igazgatása
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi társ. Tevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

11.) Törzsszáma: 409997

12.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám:

11745066-15409993

13.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

14.) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési
szervek:

„A” alternatíva:
1.) Gyermekélelmezési Konyha
2.) Fegyverneki Vízmű
3.) Orvosi Rendelő
4.) Községgazdálkodási intézmény

„B” alternatíva:
1.) Gyermekélelmezési Konyha
2.) Orvosi Rendelő
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
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15.) A 2009. december 31-ig hatályos szakágazati besorolást az alapító
okirat 10. pontja, szakfeladat rendetjét az alapító okirat 1. sz. melléklete
tartalmazza.

16.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 2.
sz. melléklete tartalmazza.

17.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 16.) pont
kivételével: 2009. május 1.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagja

Fegyvernek, 2009………….

P.H.
Huber Ferenc
polgármester

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. április 30-i ülésén a
…….számú határozattal fogadta el.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. sz. melléklete

Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
552411 Munkahelyi vendéglátás
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok

végrehajtása
751834 Vízkárelhárítás
751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
751867 Köztemető-fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
751966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra

nem tervezhető elszámolása
751999 Finanszírozási műveletek elszámolása
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
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853333 Munkanélküli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
901215 Településtisztasági szolgáltatás
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

-.-.-.-.-

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2.számú melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
Száma megnevezése

841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
421100-1 Út, autópálya építése
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
771100-1 Személygépjármű kölcsönzése
771200-1 Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött)
773000-1 Egyéb gép tárgyieszköz kölcsönzése
821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841402-1 Közvilágítás
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842541-1 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
882111-1 Rendszeres szociális segély
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatások
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841354-1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841352-1 Mezőgazdasági támogatások
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……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal
elfogadott és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.),
92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.) határozattal módosított alapító okiratát a melléklet
szerinti tartalommal 2009. május 1-i hatállyal jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Intézmény vezető
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester
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Alapító Okirat

A 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott
és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.),

..…./2009.(……) sz. határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Gyermekélelmezési Konyha

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.

c.) Telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 144.
Fegyvernek, Hunyadi út 1.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

A 68/1992.(V.21.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Az önkormányzati intézmények ellátottai (gyermekek) igény szerinti étkeztetésének
(tízórai,ebéd,uzsonna) biztosítása.

b.) Az a.) pontban foglaltak részére az előállított étel kiszállítása.

c.) Szabad kapacitása erejéig egyéb szervek, személyek részére történő étel előállítása,értékesítése.

5.) Költségvetési szerv illetékességi területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe, valamint szabad kapacitás erejéig további
önkormányzatok közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
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- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű

- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által, jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozatlan időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.

II.

11.) Törzsszám: 15413848

12.) Számlaszám: 11745066-15409993-30280009

13.) Áfa adóalanyisága: Áfa körbe tartozó

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló, módosított
1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Gyermekélelmezési Konyha pénzügyi feladatait – házi pénztár
kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

18.) Gyermekélelmezési Konyha kapacitása:

a.) Felszabadulás út 144. szám 800 adag

b.) Hunyadi út 1. szám 500 adag
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19.) A 2009. december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1.-2. sz. melléklet
tartalmazza.

20.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 3. sz. melléklet tartalmazza.

21.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 20.) kivételével: 2009. május 1.

Fegyvernek, 2009. …………..

P.H.

Huber Ferenc
polgármester

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. …………… ülésén a ……. Számú határozattal fogadta el.

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

5629 Egyéb vendéglátás

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 2. sz. melléklete

Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 3.sz melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai):

Szakfeladat száma megnevezése

5629201 Egyéb vendéglátás
5629171 Munkahelyi étkeztetés

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:

5621002 Rendezvényi étkeztetés
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……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 41/1993.(IV.28.) és 38/2000.(III.30.),
99/2002.(V.6.), 160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.), 38/2008.(III.27.) határozattal
módosított alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009. május 1-i hatállyal
jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Intézmény vezető
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
Polgármester
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Alapító Okirat

A 41/1993.(IV.28.) és 38/2000.(III.30.),99/2002.(V.6.), 160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.),
38/2008.(III.27.) ……….. / 2009.(…….) számú határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt

szöveg.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Orvosi Rendelő

b.) Székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

41/1993.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató tevékenység.

4.) Alaptevékenysége:

Járóbeteg-ellátás.

5.) Illetékességi területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe

- Kivétel ügyeleti szolgálat esetében a 204-33/3/2004. sz. működési engedély alapján:
Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba települések.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közintézet

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
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A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által - pályázat alapján –
Képviselőtestület által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt
nevez ki meghatározott időre.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

10.) A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.

11.) Törzsszám: 15413666

12.) Számlaszám: 11745066-15409993-30300004

13.) Áfa adóalanyisága: Tárgyi adómentes, áfa körbe nem tartozó.

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló
épületek, építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak,
valamint az éves költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) A 2009. december 31-ig hatályos, alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat rendet az Alapító
okirat 1.-2. sz. melléklete tartalmazza.

17.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az Alapító okirat 3. sz. melléklet tartalmazza

18.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 17.) pont kivételével: 2010. január 1.

Fegyvernek, 2009. …………..

P.H.

Huber Ferenc
Polgármester
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Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. …………… ülésén a ……. Számú
határozattal fogadta el.

Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

8621 Általános járóbeteg-ellátás
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 2. sz. melléklete:
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok
851286 Fogorvosi ellátás
851297 Védőnői szolgálat
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 3.sz melléklet

A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat száma megnevezése

8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi

gondozás
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás
5629171 Munkahelyi étkeztetés
8690491 Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás
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*A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „A” alternatívájához

……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 156/1992.(XII.17.) , 59/1994.(IV.28.),
5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.),
159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.) határozattal
módosított alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2009. május 1-i hatállyal
jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5.) Intézmény vezető
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
Polgármester
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Fegyverneki Vízmű Alapító Okirata

a 156/1992.(XII.17.) , 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.), 163/2001.(VII.16.),
96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.), 233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), …./2009.(….) sz.

határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) neve: Fegyverneki Vízmű
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
c.) Telephely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. Út 86.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.

b.) Társulási Megállapodás alapján ellátja Őrményes község vízi közmű üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat.

c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.

5.) Költségvetési szerv illetékességi területe:

a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) tevékenység jellege alapján: közüzem.
b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező részben önálló költségvetési
szervként,
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
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- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó szervként

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által - pályázat alapján - jogszabályban és
Képviselőtestület által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki
meghatározott időre.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.0

II.

11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30290008

12.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó

13.) A Fegyverneki Vízmű kapacitása: 2200 m3/nap

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.”

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű pénzügyi feladatait – házi pénztár kivételével – a
Polgármesteri Hivatal látja el.

18.) A 2009. december 31-ig hatályos, alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladat rendet az
Alapító okirat 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

19.) A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat rendet az Alapító okirat 3. sz. melléklete
tartalmazza.

20.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19.) pont kivételével: 2009. május 1.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai
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Fegyvernek, 2009. …………..
P.H.

Huber Ferenc
polgármester

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. …………… ülésén a ……. Számú határozattal fogadta
el.

Vízmű Alapító Okiratának 1. sz. melléklete

Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

3600 Víztermelés-, kezelés, ellátás
4120 Lakó-és nem lakó épület építése
4221 Folyadék szállítására szolg. Közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszk. Kölcsönzése
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9319 Egyéb sporttevékenység
7820 Munkaerő kölcsönzés

A Fegyverneki Vízmű Alapító Okiratának 2. sz. melléklete:

Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok:

751856 Települési vízellátás és vízminőség védelem
751834 Vízkárelhárítás
451017 Magasépítőipar
452014 Mélyépítőipar
454018 Épületfenntartás és –korszerűsítés
742311 Műszaki elemzés és tesztelés
901215 Településtisztasági szolgáltatás
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
926029 Máshová nem sorolt sport tevékenység

-.-.-.-.-.-.-
A Fegyverneki Vízmű Alapító Okiratának 3.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai):

Szakfeladat
száma megnevezése

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291001 Vízi létesítmény építése
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7111001 Személygépjármű kölcsönzése

8414031 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
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*A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „A” alternatívájához

……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Községgazdálkodási Intézmény
alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2010. január 1-i hatállyal jóváhagyja.

Erről értesül:

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Képviselőtestület tagjai
Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester
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Alapító Okirat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

A …/…...(…...) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

a.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
b.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
c.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
d.) Közutak üzemeltetése.
e.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
f.) Zöld terület kezelés
g.) Temető fenntartás és működtetés.

5.) Költségvetési szerv illetékességi területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési
szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
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8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által, jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.
11.) Törzsszám:

12.) Számlaszám:

13.) Áfa adóalanyisága: Áfa körbe tartozó

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló, módosított
1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait – házi pénztár
kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

Fegyvernek, 2009. …………..
P.H.

Huber Ferenc
polgármester

Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
száma megnevezése

011100-1 Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000-1 Fakitermelés
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
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Szállítása, átrakása
382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
432100-1 Villanyszerelés
432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200-1 Épületasztalos-, szerkezet szerelés
433400-1 Festés üvegezés
472200-1 Hús, húsárú kiskereskedelme
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
813000-1 Zöldterület-kezelés
841403-1 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841352-1 Mezőgazdasági támogatások
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2 Növénytermesztési szolgáltatás
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* A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „B” alternatívájához

……../2009.(IV.30.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal 2010.
január 1-i hatállyal módosítja.

Erről értesül:

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Képviselőtestület tagjai
Magyar Államkincstár

Fegyvernek, 2009. április 22.

Huber Ferenc
polgármester
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Alapító Okirat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. Törvény 4. §-a alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

c.) Telephely:

l.) Fegyverneki Vízmű: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
2.) Örnényesi Vízmű : 5222 Örményes, Szabadság tér.
3.) Községgazdálkodási Intézmény: Fegyvernek, Felszabadulás út 175.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

156/1992.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv.

4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:

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

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

5.) Költségvetési szerv illetékességi területe:

a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe.

6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
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7.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

a.) Tevékenység jellege alapján: közüzem.

b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv.

- A részjogkörű telephely előirányzatait az éves költségvetésben elkülönítetten
kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás
keretében.

- A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért a költségvetési szerv
vezetője a felelős, a szakmai és telephelyi feladatok ellátásáért a

telephelyvezető felelős, az intézményvezető irányítása mellett.

- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv

- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.

8.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét jogszabályban és képviselő testület által meghatározott képesítési
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre.

9.)A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

10.) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

II.

11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30290008

12.) ÁFA adóalanyisága: ÁFA körbe tartozó

13.) Kapacitás meghatározás

a.) A Fegyverneki Vízmű kapacitása: 2200 m3/nap
b.) Az Örményesi Vízmű kapacitása: 800 m3/nap
c.) Szennyvíztisztító telep kapacitása: 150 m3/nap.

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény
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A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.”

16.) Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv.

17.) Önállóan működő Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény pénzügyi feladatait
– házi pénztár kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.

Fegyvernek, 2009. …………..
P.H.

Huber Ferenc
polgármester

Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 1.sz. melléklete

Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
száma megnevezése

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291001 Vízi létesítmény építése
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7111001 Személygépjármű kölcsönzése
8414031 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

011100-1 Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
021000-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000-1 Fakitermelés
381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104-1 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

Szállítása, átrakása
382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása
432100-1 Villanyszerelés
432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200-1 Épületasztalos-, szerkezet szerelés
433400-1 Festés üvegezés
472200-1 Hús, húsárú kiskereskedelme
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
813000-1 Zöldterület-kezelés
841403-1 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
841352-1 Mezőgazdasági támogatások
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége

016100-2 Növénytermesztési szolgáltatás
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…/2009.(…..) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Gyermekélelmezési Konyha és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2009.
május 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat címében a „…- mint részben önállóan gazdálkodó intézmény
– gazdálkodási rendje” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„..- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje”

2.) A határozat I. 1.) „Tervezés” pontjában a „…részben önálló intézmény
vezetője…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője…”

3.) A határozat I. 9.) „Analitikus nyilvántartás és információáramlás”
pontjában a „…részben önálló intézmény…” szövegrész hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv…”

Erről értesül:

1.) Gyermekélelmezési Konyha vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai
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Melléklet a …/2009.(…..) sz. önkormányzati határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetben

GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje
I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősség-vállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint. Gondoskodik arról,
hogy a tervszámok adatai egyezzenek az intézményi költségvetési javaslat tervszámaival.
Az elkészített tervjavaslatot a megadott határidőre leadja a Polgármesteri Hivatal részére.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét az önkormányzat mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint
köteles végezni.

1

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult, az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

1

4.) Pénzellátás

Az éves költségvetési rendeletben meghatározott finanszírozási rendben történik a
Gyermekélelmezési Konyha pénzellátása, számlázás alapján.
Az étkezési térítési díjat az intézmények szedik be, ami az éves költségvetésük bevételét

képezi.
2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

8.)Számvitel

A Gyermekélelmezési Konyha készpénz ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas
állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljes
körű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás
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Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről,
valamint az élelmezésről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére, tárgyévet követő
február 28-ig.

10.) Beszámolás

Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint intézményvezetői értekezleten számol be az intézmény tevékenységéről.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért,
nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről a Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

A Gyermekélelmezési Konyha vezetője felel a működéshez biztosított vagyon
rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, ……………….
Megjegyzés:

1 A 70/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 144/2007.(VIII25.) sz. határozattal módosítva
3 A …../2009.(……….) sz. határozattal módosítva
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…/2009.(…..) sz. önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2009. május 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat címében a „…- mint részben önállóan gazdálkodó intézmény
– gazdálkodási rendje” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„..- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje”

2.) A határozat I. 1.) „Tervezés” pontjában a „…részben önálló intézmény
vezetője…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője…”

3.) A határozat I. 9.) „Analitikus nyilvántartás és információáramlás”
pontjában a „…részben önálló intézmény…” szövegrész hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv…”

Erről értesül:

1.) Orvosi Rendelő megbízott vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai
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Melléklet az ………… sz. határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetbe

O R V O S I R E N D E L Ő

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni.

1

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére az egészségügyi alapból havonta utalt összeg szolgál, melyet
az éves költségvetési rendelettel összhangban az intézmény igénye szerint kap meg.

2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

8.)Számvitel

Az Orvosi Rendelő ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas állapotban köteles a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény
teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás
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Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg
önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről az Orvosi Rendelőt időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről az Orvosi Rendelőt időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

Az Orvosi Rendelő vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű
használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, 1994. május 26.
Megjegyzés:
1 A 71/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 146/2007.(VIII.25.) sz.határozattal módosítva
3 A ……….. sz. határozattal módosítva
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*A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „A” alternatívájához

…/2009.(…..) sz. önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Fegyverneki Vízmű és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2009.
május 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.)A határozat címében a „ Vízműtelep - mint részben önállóan gazdálkodó
intézmény – gazdálkodási rendje” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„Fegyverneki Vízmű
- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje”

2.)A határozat I. 1.) „Tervezés” pontjában a „…részben önálló intézmény
vezetője…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője…”

3.)A határozat I. 8.) „Számvitel” pontjában a „…Vízműtelep…” szövegrész
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

…”Fegyverneki Vízmű…”

4.) A határozat II. 2.) „Tárgyi eszköz felújítása” pontjában a
„…Vízműtelep…” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

…”Fegyverneki Vízmű…”

5.) A határozat II. 3.) „Beruházás” pontjában a „…Vízműtelep…” szövegrész
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

…”Fegyverneki Vízmű…”

Erről értesül:

a. Vízmű vezetője
b. Huber Ferenc polgármester
c. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
d. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
e. Képviselőtestület tagjai
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Melléklet a ……….. sz. önkormányzati határozathoz
Módosításokkal egységes szerkezetben

Fegyverneki Vízmű
- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. Az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény
költségvetési tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztár szabályzat” szerint végzi.

1

3.)Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult, az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.)Pénzellátás

Az intézmény működési kiadásait a lakossági és közületi vízfogyasztás díjából, és az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások (pl. vízbekötés) bevételéből fedezi.
Önkormányzati finanszírozás az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint történik.

2

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.
2

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

2

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

1

8.) Számvitel

A Fegyverneki Vízmű készpénz ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra képes állapotban köteles a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig. A bizonylatok
számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljeskörű könyvelését
a Polgármesteri Hivatal végzi.

1

9.) Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az intézmény köteles nyilvántartást vezetni a fogyasztókról, a dolgozóknak kiadott
munkaruhákról, szerszámokról és a működéshez szükséges készletekről a Számlarendben
meghatározottak szerint.
A számlázásokról, a bevétel beszedéséről az intézmény köteles gondoskodni.
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10.) Beszámolás

Az intézmény vezetője köteles az intézménnyel kapcsolatos eseményekről a polgármestert –
az általa meghatározott módon – tájékoztatni.
Az intézmény számszerű és szöveges beszámolóját a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére
bocsátja úgy, hogy az összesített év végi beszámoló az évenként meghatározott határidőre
elkészüljön.

1

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. működtetés, tárgyi eszközök felújítása, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.

A felújítások megkezdéséről a Fegyverneki Vízművet időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Fegyverneki Vízművet időben tájékoztatja. A beruházások
bonyolításában az intézményvezető a polgármester utasítása szerint vesz részt.

4.) Vagyonkezelés

A Vízmű vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért. A
vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, 1994. április 28.
Megjegyzés:

1 A 72/2005.(IV.28.) sz. önk. határozattal módosítva
2 A 145/2007.(VIII.25.) sz.önk.határozattal módosítva
3 A …………sz. önk. határozattal módosítva
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*A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „A” alternatívájához

…/2009.(…..) sz. önkormányzati határozat:

A Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Községgazdálkodási intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2010.
január. 1-i hatállyal e határozat melléklete szerint hagyja jóvá:

Erről értesül:

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

Fegyvernek, 2009. április 23.
Huber Ferenc
polgármester
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Melléklet az ………… sz. határozathoz

Községgazdálkodási Intézmény

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.)Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.)Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni.

3.)Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.)Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére az egészségügyi alapból havonta utalt összeg szolgál, melyet
az éves költségvetési rendelettel összhangban az intézmény igénye szerint kap meg.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.)Számvitel

A Községgazdálkodási Intézmény ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas állapotban
köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény
teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
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Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg
önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

12.)Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.)Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.)Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről a Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.

3.)Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.

4.)Vagyonkezelés

A Községgazdálkodási Intézmény vezetője felel a működéshez biztosított vagyon
rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, 2009. április 23.
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* A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 14. pontjának „B” alternatívájához

…/2009.(…..) sz. önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1992.(X.12.) Korm. sz.
rendelet 6. §. (5) bek. a./ pontjára figyelemmel a Községgazdálkodási intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2010.
január 1-i hatállyal e határozat melléklete szerint hagyja jóvá:

Erről értesül:

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. április 23.
Huber Ferenc
polgármester
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Melléklet az ………… sz. határozathoz

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

- mint önállóan működő költségvetési szerv – gazdálkodási rendje

I. az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni.

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására a polgármester jogosult az
intézményvezető vagy a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére az egészségügyi alapból havonta utalt összeg szolgál, melyet
az éves költségvetési rendelettel összhangban az intézmény igénye szerint kap meg.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak szerint történik.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.)Számvitel

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra
alkalmas állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő
hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény
teljeskörű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.)Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást köteles
vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a készletekről
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.
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10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el mindaddig, amíg
önálló gazdasági dolgozóval nem rendelkezik az intézmény.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője, a bérgazdálkodói jogkört a polgármester
gyakorolja. Ennek érvényesítése érdekében az intézményvezetői munkáltatói jogkörének
gyakorlása során döntéseihez a bérgazdálkodó egyetértését meg kell szerezni. Az
intézményvezető felel a dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért.
Nyilvántartja a szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra
érdemes dolgozók jutalmazására, kitüntetésére.

1

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A felújítások megkezdéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben
tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi.
A beruházások megkezdéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt
időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője felel a működéshez
biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

Fegyvernek, 2009. április 23.



S
o
rs

z
á
m

2
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37. 99,6661

0,0000
100,0000
91,2441

0,0000

136,4371
96,6446
86,3230

124,6770

133,0453
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

123,0113

0
1901261

0,0000
97,9699
0,0000
0,0000

112,2177
93,6206

44695

0
8953

109653
63204

0
0
0

45882

31360
0

66394
115775

51555
55267

15089

0
135366

0
0

0
1907631

25153
0

15089
48984

0
6562

113460
73218

67689
103170

55068
41540

0
0
0

37299

0
138171

0
0

0 0
0 0 0,0000

386688 386536 99,9607
143529 138894 96,7707

0 0 0,0000

534663 518637
5349 5349

2008. évi Vagyonkimutatás

7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

594747
0

604254
0 0,0000

101,5985

98,0868

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3. Tenyészállatok
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott

eszk.

4. Egyéb
II/3. Egyéb tárgyi eszközök
1. Gépek, berendezése, felszerelések
2. Járművek

II/2. Forgalomképes ingatlanok
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek
2. Épületek
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

9. Műemlékek
10. Védett természeti területek
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás
12. Egyéb építmények

5. Intézmények ingatlanai
6. Sportlétesítmények
7. Állat- és növénykert
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek

1. Vízellátás közművei
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei
3. Távhőellátás
4. Közművek védőterületei

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
6. Egyéb ingatlanok

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Ezer forint

1. Út, híd, járda, alul és felüljárók
2. Közforgalmú repülőtér
3. Parkok, játszóterek 118399 114181 96,4375
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I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
II/1. Törzsvagyon
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendeletének

5. számú melléklete
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FORRÁSOK ÖSSZESEN

40419
6054
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0
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33408
49005

294616

2117826

- lakbér túlfizetés
- egyéb

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés

- helyi adóból származó túlfizetés
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 16760 6832 40,7637

2. Rövid lejáratú hitelek 121567 139597 114,8313
1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0,0000

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 178746 187073 104,6586
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0,0000
3. Beruházási és fejlesztési hitelek 66865 97,152564961
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból 0 0 0,0000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0,0000

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 66865 64961 97,1525
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 62135 75242 121,0944
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 0 0 0,0000
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0,0000

b/ Következő évebn felhasználható vállalkozási eredmény 0 0 0,0000
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai ( pénzmaradvány ) 0 17513 0,0000
1. Tárgyévi költségvetési tartalék ( pénzmaradvány ) 62135 57729 92,9090

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 62135 75242 121,0944
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1761075 1750755
2. Tőkeváltozások 1640791 1630471 99,3710
1. Induló tőke 120284 120284 100,0000
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12940

210195
2117826

8783

25753
24027
10639

0

39938
59117

IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

- egyéb hátralékok
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések

III. Értékpapírok

2. Adósok
Ebből: - helyi adóhátralék

- lakbér hátralék
- térítési díj hátralékok

I. Készletek
II. Követelések összesen
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ( vevők )

4 5.

állományi

érték %-a
1

FORRÁSOK Előző év Tárgy év Változás

3



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 2. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0 0 0 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 0 0 193 193 193

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 12 968 12968 64379 61283 39344 39344

Részbenönálló intézmények 0 0 0 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 12 968 12968 64379 61476 39537 39537

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 4 185 4185 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 28690 28716 28759 28759

06.Ingatlan kezelés 8 783 8783 35689 32189 10207 10207

07.Igazgatás 0 0 0 0 0 0

08.Vízkárelhárítás 0 0 0 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0 378 378 378

26.Húsértékesítés 0 0 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 12 968 12968 64379 61283 39344 39344

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 12 968 12968 64379 61476 39537 39537

16/2008.

(V. 30.)

20/2008.

(IX. 25.)

31/2008.

(XII.23.)

8/2008.

(III.5.) 2008.12.31

mód. Ei.

1/2009.

(III.2.)

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

2. melléklet
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 2. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

16/2008.

(V. 30.)

20/2008.

(IX. 25.)

31/2008.

(XII.23.)

8/2008.

(III.5.) 2008.12.31

mód. Ei.

1/2009.

(III.2.)

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

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

-Felszbadadulás u. 31. szám alatti épület tetőszigetelése 0 0 0 193 193 193

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 0 0 193 193 193

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Emlékmű felújítása ('48 emlékmű) 2 363 2363 0 0 0 0

Emlékmű felújítása ('19-es emlékmű) 1 822 1822 0 0 0 0

Parkgondozás összesen 4 185 4185 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

Járda felújítás -Bartók Béla út 0 0 49 49 49 49

Járda felújítás -Bajcsy-Zs. út 0 0 75 75 75 75

Járda felújítás -Dózsa Gy. út 0 0 18 18 18 18

Járda felújítás -Kiss János út 0 0 363 363 363 363

Csobánkai út felújítása HÖF_TEKI 0 0 28 185 28185 28228 28228

Arany J. úti járda felújítás 0 0 0 26 26 26

Közutak,hidak összesen 0 0 28 690 28 716 28 759 28 759

06.Ingatlan kezelés

Önk. Tul. Ingatlan felújítása (Felszab 169, 179) 2 000 2 000 2 000 0 0 0

Bíró kastély nyilászáró csere (Damjanich u. 155.) 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Rendőrörs építése* (2008 évi kifizetés) 5 283 5 283 5 283 5 283 5 283 5 283

a 113/2008.(VI.26.) önk. Hat alapján a Dózsa Gy. Út 6. szám

alatti ingatlan tető felújítása 0 0 4 657 4 657 4 657 4 657

a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú

Annaházi idősek klubbjának felújítása és komples

akadálymentesítése 0 0 22 249 22 249 267 267

Ingatlan kezelés összesen 8 783 8 783 35 689 32 189 10 207 10 207

07.Igazgatás

10.Vízkárelhárítás

11.Piac,vásár

13.Vízhálózat bőv.

14.Gázhálózatbővítés

16.Köztemető fenntartás

17.Közvilágítás

20.Oktatási és egyéb feladatok

21.Településtiszt.szipp.

22.Települési hulladék kezelés

24.Temetkezési szolg.

25. Máshová nem sorolt szolgáltatás

- a 179/2008.(IX.25.) számú kötelezettség vállalás alapján

főzőüst felújítása 0 0 0 378 378 378

Máshová nem sorolt szolgáltatás összesen 0 0 0 378 378 378

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és feladatok

Szakfeladatok összesen 12 968 12968 64379 61283 39344 39344

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen 12 968 12968 64379 61476 39537 39537

2. melléklet
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 330 373 373 373 373

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 400 400 400

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 7 000 10 171 12 258 13 431 11 146

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 288 288 965 965

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 856 856 856 856 856

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 285 847 266 745 243 800 190 964 44 557 44 556

Részbenönálló intézmények 12 100 13 909 12 307 3 387 3 226 3 226

Intézményi beruházás összesen 297 947 288 840 267 795 208 526 63 808 61 522

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 1 200 1 300 1 453 1 253 1 253 1 253

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 73 690 101 875 62 272 2 840 2 439 2 439

06.Ingatlan kezelés 6 500 6 620 8 144 8 144 8 144 8 144

07.Igazgatás 145 777 95 854 140 462 140 582 6 224 6 224

08.Vízkárelhárítás 2 000 2 000 0 997 757 757

09.Piac,vásár 0 0 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 1 573 1 573 1 251 1 251

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0 0 0

13. Gondnokság 0 0 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 500 2 916 2 916 500 530 530

22.Települési hulladék kezelés 50 680 50 680 20 920 19 315 6 828 6 828

23. Máshová nem sorolt sport tev. 0 0 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 5 500 5 500 6 060 6 190 6 190 6 190

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 0 9 570 9 570 9 570

26.Húsértékesítés 0 0 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0 1 371 1 370

Szakfeladat összesen: 285 847 266 745 243 800 190 964 44 557 44 556

Részbenönálló intézmények 12 100 13 909 12 307 3 387 3 226 3 226

A;Gyermekélelmezési konyha 11 500 11 500 9 233 313 313 313

B;Vízmű 0 2 211 2 476 2 476 2 315 2 315

C;Orvosi rendelő 600 198 598 598 598 598

Részbenön.int.összesen: 12 100 13 909 12 307 3 387 3 226 3 226

Beruházás mindösszesen: 297 947 288 840 267 795 208 526 63 808 61 522

2009.12.31

3.számú melléklet/ BERUHÁZÁSOK

8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V.30.)

mód. Ei.

1/2009.
(III.2.)

31/2008.
(XII.23.)

20/2008.
(IX. 25.)

3. melléklet

2013.05.12 15:56
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31
8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V.30.)

mód. Ei.

1/2009.
(III.2.)

31/2008.
(XII.23.)

20/2008.
(IX. 25.)

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

-számítógép és térelválasztó beszerzése a 12/2008.(III.20.) számú

Kuncsorbai önk. Hat. Alapján tartalék terhére 0 330 373 373 373 373

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 330 373 373 373 373

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

-Bölcsőde 40 m2-es "sportplacc" 0 0 0 400 400 400

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 400 400 400

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

-1 db kerti kistraktor beszerzése (és bővítése) 0 1 500 3920 3920 5346 5346

-nem meghatározott eszközök szakképzési hj. Maradványából 0 5 500 5500 5500 0 0

-1 db EPSON LX 1170 mátrix nyomtató terembérleti díjból 0 0 101 101 101 101

-decentralizált szakképzési pályázat eszközei (maradvány) 0 0 650 650 650 0

-nem meghatározott eszközök szakképzési

hozzájárulásból(maradvány) 0 0 0 2087 1635 0

-Móra Ferenc tagintézménybe számítástechnikai eszköz vásárlás

(note book) 0 0 0 0 124 124

-Szalai Sándor tagintézménybe számítástechnikai eszközök

vásárlása (note book, 1 db számítógép konfiguráció) 0 0 0 0 323 323

-2 db interaktív tábla beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 744 744

-Note Book 2 db beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 456 456

-OPTOMA projektor 2 db (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 456 456

- 4 db aszlai számítógép beszerzése(szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 763 763

- 4 db CFG sütővel gáztűzhely vásárlása (szakképzési

hozzájárulásból) 0 0 0 0 1387 1387

- 1 db kávédaráló vásárlása (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 126 126

-Mosó-szárítógép vásárlása (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 107 107

-OYOG Gázzsámoly beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 140 140

-permetező vásárlás (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 89 89

-pótkocsi beszerzése (szakképzési hozzájárulásból) 0 0 0 0 984 984

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 7 000 10 171 12 258 13 431 11 146

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

-Légkondícionáló berendezés beszerelése polgármesteri keretből 0 0 288 288 288 288

-Színpad függöny cseréje 0 0 0 0 387 387

-note book vásárlás 0 0 0 0 290 290

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 0 288 288 965 965

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.) átvezetés PH.

Igazgatás szakfeladatról 0 856 856 856 856 856

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 856 856 856 856 856

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

1 db önjáró fűnyíró 1 200 1 200 1200 1000 1000 1000

-földterület vásárlása az 57/2008.(IV.24.) számú önkormányzati

határozat alapaján 0 100 100 100 100 100

-1 db motorfűrész vásárlása a 8/2008.(III.5.) sz. kv rendelet

12.§.(2) bek alapján dologi kiadás terhére 0 0 153 153 153 153

Növénytermesztés összesen 1 200 1 300 1453 1253 1253 1253

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

Marx Károly út építése 220/2007;ÉAOP-2007.3.1.2. (220/2007

X.25.) 58 280 58 280 58 280 6 6 6

Damjanich J. út építése HÖF_TEKI 3 228 3 228 0 0 0 0

Vörösmarty út építése HÖF_TEKI 3 126 3 126 0 0 0 0

Lehel út építése HÖF_TEKI 1 798 1 798 0 0 0 0

Zalka M. út építése HÖF_TEKI (60/2007) 3 758 3 758 0 0 0 0

4 db buszváró építés, áthelyezés 2 000 2 000 0 0 0 0

Járda építések 1 500 1 500 1 500 284 309 309

Csillag út útépítés HÖF_TEKI 0 28 185 0 0 0 0

3. melléklet

2013.05.12 15:56
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31
8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V.30.)

mód. Ei.

1/2009.
(III.2.)

31/2008.
(XII.23.)

20/2008.
(IX. 25.)

Szivárvány út építési beruházás átvez. ingatlanhasznosításról és

79/2008;80/2008.;91/2008.(V.29.) sz. önk hat alapján növekedés) 0 0 994 994 568 568

Táncsics M. út lefedése 0 0 1 498 1 498 1 498 1 498

-Víztorony melletti utak tervezése 0 0 0 58 58 58

Közutak,hidak összesen 73 690 101 875 62 272 2 840 2 439 2 439

06.Ingatlan kezelés

"Ingatlan" vásárlás Szivárvány utca nyitás érdekében 500 500 0 0 0 0

Felaszabadulás 172. tálaló konyha kialakítás 6 000 6 000 0 0 0 0

Felszabadulás u. 161. szám alatti ingatlan gázellátás megoldása 0 120 144 144 144 144

- a 81/2008.V.29.) sz. önk. Hat alapján a Táncsics M. út 183.

számú ingatlan megvásárlása 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000

-a 93/2008.(V.29.) sz. önk. Hat. Alapján a Tópart út 5. szám alatti

ingatlan megvásárlása 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000

Ingatlan kezelés összesen 6 500 6 620 8 144 8 144 8 144 8 144

07.Igazgatás

Minősített iktatóprogram besz. ( 184/2007 (VIII.30.)) 855 0 0 0 0 0

ÉAOP 2007-4.1.1/2F Pályázat készítés szakértői díj (218/2007

(X.25.) (Iskola építés) (2008 évben: 1.615 eFt) 6 154 6 154 1 480 1 480 2 095 2 095

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.bővítése ÉAOP -2007-4.1.1/2F

(2008 évi ütem)1/2008.(I.17.) sz. önk. Hat alapján. 29 920 29 920 0 0 0 0

Orczy emeletráépítés és akadálymentesítés Norvég Alap

(224/2007. X.25.) 108 138 0 0 0 0 0

Orvosi rendelő bővítés tervezés 710 710 717 717 717 717

Orvosi rendelő hálózat bővítés (átvezetés ) 0 318 318 318 318 318

Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú

önk.hat. Alapján 0 53 601 53 601 53 601 1 851 1 851

Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés terv PM keret terhére 0 210 210 210 210 210

Települési információs táblarendszer kiépítése 0 4 941 4 941 4 941 0 0

-az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)

számú önkormányzati határozat alapján 0 0 79 195 79 195 49 49

-Település rendezési terv módosítás 0 0 0 120 120 120

1-Fénymásoló és nyomtató berendezés beszerzése 0 0 0 0 864 864

Igazgatás összesen 145 777 95 854 140 462 140 582 6 224 6 224

08.Vízkárelhárítás

Pályázat készítés szakértői díj (Vizi út biztosítása) 2 000 2 000 0 0 0 0

Vízjogi engedély meghosszabbítása Holt Tisza víziút 0 0 0 90 90 90

Terület kisajátítás 0 0 0 907 667 667

Vízkárelhárítás összesen 2 000 2 000 0 997 757 757

09.Piac,vásár

Piac,vásár összesen 0 0 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv.

-a 117/2008.(VI.26.) számú önk.hat. Alapján a Szivárvány úti

vízhálózat bővítése 0 0 1 573 1 573 1 251 1 251

Vízhálózat bőv. összesen 0 0 1 573 1 573 1 251 1 251

12.Gázhálózatbővítés

Gázhálózatbővítés összesen 0 0 0 0 0 0

13. Gondnokság

Gondnokság összesen: 0 0 0 0 0 0

14.Köztemető fenntartás

Köztemető fenntartás összesen 0 0 0 0 0 0

15.Közvilágítás

Közvilágítás összesen 0 0 0 0 0 0

21.Településtiszt.szipp.

KEOP - 1.2.0 pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmány

(219/2007. X.25.) 500 500 500 500 530 530

Az 55/2008.(IV.24.) számú ömk.hat alapján KEOP 1.2.0.

szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés kiépítése

2008. évi ütem 0 2 416 2 416 0 0 0
Településtiszt.szipp.összesen 500 2 916 2 916 500 530 530

22.Települési hulladék kezelés

3. melléklet
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 3. számú melléklete

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31
8/2008.
(III.5.)

16/2008.
(V.30.)

mód. Ei.

1/2009.
(III.2.)

31/2008.
(XII.23.)

20/2008.
(IX. 25.)

Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 12 510 12 510 12 510 12 510 0 0

1 db szemétszállító autó vásárlása 30 000 30 000 0 0 0 0
Komposztáló telep terv (210/2007 IX.27.) 8 170 8 170 8 170 6 420 6 443 6 443

1 bd 4 m3-es konténer beszerzése 0 0 240 240 240 240

-1 db számítógép beszerzés 0 0 0 145 145 145

Települési hulladék kezelés összesen 50 680 50 680 20 920 19 315 6 828 6 828

23. Máshová nem sorolt sport tev.

24.Temetkezési szolg.

1 db halottszállító autó vásárlása 5 500 5 500 6 060 6 060 6 060 6 060

- 1 db fűkasza vásárlása 0 0 0 130 130 130
Temetkezési szolg.összesen 5 500 5 500 6 060 6 190 6 190 6 190

25. Máshová nem sorolt szolg.

-Konyhai szállító jármű vásárlás átvezetés GYÉK -ről 0 0 0 8 920 8 920 8 920

-a 179/2008.(IX.25.) számú köt. Váll. Alapján főzőüst beszerzése 0 0 0 650 650 650

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 0 9 570 9 570 9 570

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

-Szakmai és Informatíkai normatíva felhasználása 0 0 0 0 1 371 1 370

Oktatási és egyéb feladatok összesen 0 0 0 0 1 371 1 370

Szakfeladatok összesen 285 847 266 745 243 800 190 964 44 557 44 556

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Étterem szellöző rendszer kiépítése 2 500 2 500 0 0 0 0

1 db autó vásárlása 9 000 9 000 8 920 0 0 0
2 db számítógép beszerzése a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 0 0 313 313 313 313

Gyermekélelm.konyha összesen 11 500 11 500 9 233 313 313 313

B;Vízmű

-búvárszvattyú beszerzés tartalék terhére 0 1 452 1 452 1 452 1 031 1 031

-Kútvezérlés 0 600 600 600 484 484

- 1 db mátrix nyomtató beszerzése a 8/200/.(III.5.) számú

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiad.

Terhére 0 159 159 159 159 159

-1 db számítógép beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet

12.§-a alapján dologi kiadás terhére 0 0 134 134 134 134

-1 db fűkasza beszerzés a 8/2008.(III.5.) számú kv. Rendelet 12.§-

a alapján dologi kiadás terhére 0 0 131 131 131 131

-nedvesség mérő beszerzése 0 0 0 0 376 376

Vízmű összesen 0 2 211 2 476 2 476 2 315 2 315

C;Orvosi rendelő

Hálozat bővítés (szerver gép) 600 0 0 0 0 0

1 db note book vásárlás védőnői feladatok ellátásához

polgármesteri keret terhére 0 198 198 198 198 198

-128/2008.(VIII.28.) számú önk. Hat. Alapján 2 db számítógép és

PRG. Vásárlása 0 0 400 400 400 400

Orvosi rendelő összesen 600 198 598 598 598 598

Részbenön.int.összesen: 12 100 13 909 12 307 3 387 3 226 3 226

Beruházás mindösszesen 297 947 288 840 267 795 208 526 63 808 61 522

3. melléklet

2013.05.12 15:56
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2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban
Sorszám, feladat megnevezése

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 Összesen:
BEVÉTELEK
1. 16.400 eFt Államkötvény kamata 1168 877 584 291 2920
2. 9.606 eFt Tankonyha 3000 3000
3. 17.024 eFt Dózsa-Hársfa út útépítés TEKI tám. 0
4. 22.382 eFt Konyhai eszk. Üvegportál csere tám. 0
5. 11.000 eFt Újtelepi óvoda bővítés 3000 3000
6. 6.125eFt Angolkert út útép. TEKI. Támogatás 5125 5125
Összesen:(1+6) 12293 877 584 291 0 0 0 0 0 0 14045

KIADÁSOK
tőke 254 254
kamat 0 0
összesen: 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254

tőke 200 200
kamat 0 0
összesen: 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

tőke 3280 3280 3280 530 10370
kamat 945 861 462 64 2332
összesen: 4225 4141 3742 594 0 0 0 0 0 0 12702

tőke 1298 1622,5 324,5 3245
kamat 290 135 10 435
összesen: 1588 1757,5 334,5 0 0 0 0 0 0 0 3680

tőke 100 100
kamat 0 0
összesen: 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

tőke 1622 2028 406 4056
kamat 361 170 11 542
összesen: 1983 2198 417 0 0 0 0 0 0 0 4598

tőke 500 625 246 1371
kamat 126 68 13 207
összesen: 626 693 259 0 0 0 0 0 0 0 1578

tőke 0
kamat 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tőke 1116 1395 558 3069
kamat 282 151 26 459
összesen: 1398 1546 584 0 0 0 0 0 0 0 3528

tőke 0
kamat 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tőke 1400 1750 1400 4550
kamat 420 272 128 820
összesen: 1820 2022 1528 0 0 0 0 0 0 0 5370

tőke 627,2 784 627,2 313,6 2352
12. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft kamat 234 160 82 15 491

összesen: 861,2 944 709,2 328,6 0 0 0 0 0 0 2843

tőke 555 694 555 277,5 2081,5
13. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft kamat 209 142 75 11 437

összesen: 764 836 630 288,5 0 0 0 0 0 0 2518,5

4. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

5. 4 db szivattyú vásárlás hitel; 1,6 millió Ft

6. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

7. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

1. 2000.évi 4,954 miilió Ft Berényi út ép.hitel

2. 2000.évi étterem vásárlás hitel

3. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

8. Kilián út építés hitel; 1,265 millió Ft

9. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ftügyelet

10. Orvosi ügyelet min.felt. hitel; 2,55 millió Ft

11. Komposztáló tevhez felv hitel; 7 millió Ft

1. oldal



2006.évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban
tőke 1690 2113 1690 1267,5 6760,5

14. Bállint-Majotr vízellátás 8,45 millió Ft kamat 556 408 264 114 1342
összesen: 2246 2521 1954 1381,5 0 0 0 0 0 0 8102,5

tőke 2800 3500 2800 2800 11900
15. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft kamat 871 630 390 151 2042

összesen: 3671 4130 3190 2951 0 0 0 0 0 0 13942

tőke 600 750 600 600 300 2850
16. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft kamat 222 169 115 61 10 577

összesen: 822 919 715 661 310 0 0 0 0 0 3427

531,2 664 531,2 531,2 265,6 2523,2
17. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft kamat 197 150 101 54 9 511

összesen: 728,2 814 632,2 585,2 274,6 0 0 0 0 0 3034,2

tőke 470 1175 940 940 940 235 4700
18. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft kamat 404 325 241 159 73 6 1208

összesen: 874 1500 1181 1099 1013 241 0 0 0 0 5908

tőke 820 2050 1638 1636 1636 409 8189
19. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere kamat 704 566 421 273 132 9 2105

8,189 millió Ft összesen: 1524 2616 2059 1909 1768 418 0 0 0 0 10294

tőke 1205 1084 1240 924 4453
20. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel kamat 606 416 242 52 1316

5,739 millió Ft összesen: 1811 1500 1482 976 0 0 0 0 0 0 5769

tőke 1142,8 1428,6 1142,8 1142,8 1142,8 1143 7142,8
21. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft kamat 584 479 376 272 169 65 1945

összesen: 1726,8 1907,6 1518,8 1414,8 1311,8 1208 0 0 0 0 9087,8

tőke 411,8 411,9 411,8 411,9 411,8 357,8 2417
kamat 217 205 165 131 92 54 18 882
összesen: 217 616,8 576,9 542,8 503,9 465,8 375,8 0 0 0 3299

tőke 437,7 437,7 437,7 437,6 437,7 437,6 2626
kamat 75 224 182 143 104 63 26 817
összesen: 75 661,7 619,7 580,7 541,6 500,7 463,6 0 0 0 3443

tőke 1740 2900 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 1120 22000
24. 2006. évi Szolnok Térségi Hulladékgazd. Rendsz.Beruházáskamat 1980 1693 1484 1276 1068 860 651 443 235 27 9717
22 millió Ft. összesen: 3720 4593 3804 3596 3388 3180 2971 2763 2555 1147 31717

tőke 467 555 606 664 58 2350
25. Ügyeleti gépkocsi vás.2007. 2,35 millió Ft kamat 176 147 94 39 0 456

összesen: 643 702 700 703 58 0 0 0 0 0 2806

tőke 22418,2 29247,6 21754,3 14796,1 7511,9 4956,5 3115,4 2320 2320 1120 109560
kamat 9459 7371 4882 2815 1657 1057 695 443 235 27 28641
összesen: 31877,2 36618,6 26636,3 17611,1 9168,9 6013,5 3810,4 2763 2555 1147 138201

BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1+…+6.) 12293 877 584 291 0 0 0 0 0 0 14045
KIADÁS ÖSSZESEN: (1+…+25.) 31877 36619 26636 17611 9168,9 6013,5 3810,4 2763 2555 1147 138201
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -19584 -35742 -26052 -17320 -9168,9 -6013,5 -3810,4 -2763 -2555 -1147 -124156
Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
1. Helyi adó bevétel X X X X X X X X X X
2. Gépjármű adó bevétel X X X X X X X X X X
3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. X X X
4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X X X X
5. 2 db TOYOTA gk. X X X
6. 9 személyes mikrobusz X X X X
7. Suzuki Ignis gépkocsi X X X X X

1+…+25.

22. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

23. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

2. oldal



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete

Sorszám, feladat megnevezése ezer forint
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen:

KIADÁSOK Hit.foly.

I. Hosszú lejáratú hitelek megnevez. 0
tőke 3280 530 3810
kamat 565 78 643
összesen: 3845 608 0 0 0 0 0 0 4453

tőke 324,5 324,5
kamat 12 12

összesen: 336,5 0 0 0 0 0 0 0 336,5

tőke 405 405
kamat 13 13
összesen: 418 0 0 0 0 0 0 0 418

tőke 242 242
kamat 16 16
összesen: 258 0 0 0 0 0 0 0 258

tőke 558 558
kamat 32 32
összesen: 590 0 0 0 0 0 0 0 590

tőke 1400 1400
kamat 156 156
összesen: 1556 0 0 0 0 0 0 0 1556

tőke 627,2 313,6 940,8
kamat 100 18 118
összesen: 727,2 331,6 0 0 0 0 0 0 1058,8

tőke 555 277,5 832,5
kamat 92 15 107
összesen: 647 292,5 0 0 0 0 0 0 939,5

tőke 1690 1267,5 2957,5
kamat 323 139 462
összesen: 2013 1406,5 0 0 0 0 0 0 3419,5

tőke 2800 2800 5600

kamat 477 185 662
összesen: 3277 2985 0 0 0 0 0 0 6262
tőke 600 600 300 1500
kamat 141 75 12 228
összesen: 741 675 312 0 0 0 0 0 1728

tőke 531,2 531,2 265,6 1328
kamat 123 66 11 200
összesen: 654,2 597,2 276,6 0 0 0 0 0 1528

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

7. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

11. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

10. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft

9. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft

8. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft

5. Orv.rend.tetőcs;ügyelet min.felt. hitel; 5,58 millió .Ft ügyelet

6. 0384/23 hrsz. Ingatlan és gépek, berendezések megvás; 7

millió Ft /Komposztáló

1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

2. 2 db TOYOTA gk. vás.hitel; 6,49 miilió Ft

3. Viola, Temető, Névtelen, Martinovics 8,111 millió Ft

4. Torony, Kilián út építés hitel; 2,492millió Ft

Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2008. dcember 31-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban

12. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

2013.05.12



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete

Sorszám, feladat megnevezése ezer forint
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen:

tőke 940 940 940 73 2893
kamat 295 194 89 7 585
összesen: 1235 1134 1029 80 0 0 0 0 3478

tőke 1638 1636 1636 409 5319
kamat 515 334 161 11 1021
összesen: 2153 1970 1797 420 0 0 0 0 6340

tőke 1240 924 2164
kamat 242 52 294
összesen: 1482 976 0 0 0 0 0 0 2458

tőke 1142,8 1142,8 1142,8 1143 4571,4
kamat 460 332 207 79 1078
összesen: 1602,8 1474,8 1349,8 1222 0 0 0 0 5649,4

tőke 411,9 411,8 411,9 411,8 357,8 2005,2
kamat 202 160 112 66 22 562

összesen: 613,9 571,8 523,9 477,8 379,8 0 0 0 2567,2

tőke 437,7 437,7 437,6 437,7 437,6 2188,3
kamat 222 175 127 77 32 633
összesen: 659,7 612,7 564,6 514,7 469,6 0 0 0 2821,3

tőke 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 801,3 12019,5
kamat 1280 1100 920 742 562 376 202 27 5209
összesen: 2882,6 2702,6 2522,6 2344,6 2164,6 1978,6 1804,6 828,3 17228,5

tőke 606 664 58 1328
kamat 94 39 0 133

összesen: 700 703 58 0 0 0 0 0 1461

tőke 250,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,8 7269
kamat 815 746 632 521 407 296 182 137 3736
összesen: 1065,6 1748,6 1634,6 1523,6 1409,6 1298,6 1184,6 1139,8 11005

tőke 310,7 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 9011

kamat 1011 922 783 645 505 365 227 179 4637

összesen: 1321,7 2164,9 2025,9 1887,9 1747,9 1607,9 1469,9 1421,9 13648

tőke 518 518 518 389 1943

kamat 198 143 88 36 465

összesen: 716 661 606 425 0 0 0 0 2408

tőke 698,6 698,6 698,6 698,6 698,6 0 0 0 3493
kamat 303 238 171 106 42 860

összesen: 1001,6 936,6 869,6 804,6 740,6 0 0 0 4353

tőke 973,9 973,9 973,9 973,9 973,4 0 0 0 4869

kamat 494 388 280 173 65 1400OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

Merkantil Bank

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

Daimler Chrysler

Service Credit

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

20. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft.

21. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

22. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

15. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.

18. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

24. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

14. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

13. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft

17. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

19. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

16. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft

23. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

2013.05.12



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 11. számú melléklete

Sorszám, feladat megnevezése ezer forint
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen:

összesen: 1467,9 1361,9 1253,9 1146,9 1038,4 0 0 0 6269

tőke 1278,3 1386,9 1505 1633 1465,8 7269
kamat 547,4 438,8 321 193,1 55,6 1555,9

összesen: 1825,7 1825,7 1826 1826,1 1521,4 0 0 0 8824,9

tőke 865,9 938 1015 1099,1 985 4903

kamat 359,8 288 210,6 126,6 36 1021

Összesen: 1225,7 1226 1225,6 1225,7 1021 0 0 0 5924
tőke 25927,9 20839,6 13750,5 11116,2 8766,3 3848,1 3848,1 3047 91143,7
kamat 9088,2 6125,8 4124,6 2782,7 1726,6 1037 611 343 25838,9

összesen: 35016,1 26965,4 17875,1 13898,9 10492,9 4885,1 4459,1 3390 116982,6

II. Rövid lejáratú hitelek
tőke 124597 124597
kamat

összesen: 124597 124597

tőke 15000 15000
kamat

összesen: 15000 15000

tőke 139597 139597
kamat

összesen: 139597 139597

tőke 165525 20839,6 13750,5 11116,2 8766,3 3848,1 3848,1 3047 230740,7

kamat 9088,2 6125,8 4124,6 2782,7 1726,6 1037 611 343 25838,9
összesen: 174613 26965,4 17875,1 13898,9 10492,9 4885,1 4459,1 3390 256579,6

Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
1. Helyi adó bevétel X X X X X X X X
2. Gépjármű adó bevétel X X X X X X X X
3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA bev. X
4. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X X
5. 2 db TOYOTA gk. X
6. 9 személyes mikrobusz X X
7. Suzuki Ignis gépkocsi X X X

8. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x x x x x

9. Temetős gépkocsi x x x x x

Budapest

Autófinanszírozási

Zrt.

Budapest

Autófinanszírozási

Zrt.

OTP Nyrt.

OTP Nyrt.

25. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

26. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472

millió Ft.

27. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

I.-II. összesen

1. Folyószámla hitel állomány 2008.12.13

2. Munkabér hitel

Rövid lejáratú hitelek összesen

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen

2013.05.12



1. oldal 2008. évi zárszámadási rendelet 10. melléklet

Kommunális beruházás

Ingatlan (db) 352

Kedvezménye (eFt) 2464

50 %-os mértékű adókedvezmény

Üresen álló ingatlan (db) 189

Beépítetlen telek (db) 81

Kedvezménye (eFt) 945

Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt) 3409

Az összes adott kedvezmény, mentesség: 3409 eFt.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett

támogatások



2. oldal 2008. évi zárszámadási rendelet 10. melléklet

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett



GONDO- ORCZY A. Móra F. MŰVELŐ- POLGÁRM. GYERMEK-
ZÁSI KP. Ált.Isk. Ált.Isk. DÉSI HÁZ HIVATAL CKÖK ÉLELM.K.

1.Pénzkészlet 05.12.31 61 96 338 205 15 21652 63 5815 656 257 29158
-Kv.-i bankszámlák 21 5 269 57 15 20903 63 5623 410 191 27557
-Pénztárak és betétkönyv 40 91 69 148 0 749 0 192 246 66 1601
Záró pénzkészlet 61 96 338 205 15 21652 63 5815 656 257 29158

2.Korrekciós tényezők
-Aktív kiegyenlítő kiadás 2043 590 2633
-Passzív kiegyenlítő kiad. -965 -889 -1854
-Aktív átfutó kiadások 50 50 204 9 112 29217 1224 843 965 32674
-Passzív átfutó bevételek -351 -37434 -37785
-Aktív függő kiadások 6 4 0 10
-Passzív függő bevételek -45 -5790 -433 -548 -13 -4 -6833

Aktív és passzív pü.elsz.ö. 5 -301 -5580 -424 -432 -6187 0 1224 464 76 -11155
3.Előző évben képz.tart.m. 0
4.Tárgyévi helyesbített pm. 66 -205 -5242 -219 -417 15465 63 7039 1120 333 18003
Ktgv.befiz.többlettám.miatt 0 -20 -48 -131 0 199 0
-Napközi Otthonos Óvoda -20 20

=Ped.szakkönyv -1fő -20 20
-Orczy A.Ált.Isk. -48 48 0

=Ped.szakm.szolg.+2fő -48 48 0
-Móra F.Ált.Isk. -131 131 0

=Ped.szakkönyv -8 8 0
=Ped.szakvizsga -2 2 0
=Áll.tankönyv hj. 1fő 2 -2 0
=Kieg.tank.1-4o. -4fő -15 15 0
=Kieg.tank.5-8o. -15fő -108 108 0
=Kieg.tank.gyógyped.6fő 58 -58 0
=Ped.szakm.szolg.-8fő -61 61 0
=Minőségfejl. 3 -3 0

Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.m. 716 4126 1166 608 -6616 0
=Óvoda 716 -716 0
=Orczy A.Ált.Isk. 4126 -4126 0
=Móra F.Ált.Isk. 1166 -1166 0
=Művelődési Ház 608 -608 0

2004.jöved.különb.mérs. -1089 -1089
Ktgv.kiut.kiutalatl.tám.miatt 2259 2259

-folyékonyhull.tám. 1169 1169
-Gondozási központ -44 -44
=Szoc.továbképz. -44

-Intézm.bej.konduktív p. -49 -49
-Óvoda -135 -135
=Ped.szakkönyv -1fő -20
=Gyógyped.ell.-1fő -444 -444
=Óvodai nevelés 1fő 189 189
=Norm.tér.dijra nem j.-6fő -120 -120
=50% tér.dijra jog. -1fő -30
=100% tér.dijra jog. 4fő 240
=Bejáró gyermek 2fő 50 50

-Orczy A.Ált.Isk. 1058 1058
=Ped.szakm.szolg.+2fő -48 -48
=oktat.1-4.évf. -6fő -1158 -1158
= 5-8. -2fő -404 -404
= 9-13 .1fő 248 248
=Elméleti szakképz. +2fő 394 394
=Gyak.Szakképz. ea.-3fő -318 -318
=Gyak.Szakképz. eb .4fő 594 594
=Gyak.Szakképz. ec.-2fő -127 -127
=Gyógyped.ellát.5fő 2220 2220
=Bejárótan.1-4o.+4fő 100 100
= 9-13o. 2fő 20 20
= szakképz.3fő 29 29
=Sz.int.étkz.-10fő -200 -200
=Kedv.étkezés -6fő -180 -180
=Napközis fogl.-2fő -44 -44
=Különleg.h.lévő t.-2fő -40 -40
=Áll.tan.tank.tám.1fő 2 2
=H.j.érettségi,szakm.v.-2fő -20 -20
=Kieg.tank.t.1-4o. -8fő -29 -29
=Kieg.tank.t.9-12o. 2fő 19 19

-Móra F.Ált.Isk. 260 260
=Ped.szakkönyv -8 -8
=Ped.szakvizsga -2 -2
=Áll.tankönyv hj. 1fő 2 2
=Kieg.tank.1-4o. -4fő -15 -15
=Kieg.tank.5-8o. -15fő -108 -108
=Kieg.tank.gyógyped.6fő 58 58
=Ped.szakm.szolg.-8fő -61 -61
=Minőségfejl. 3 3
=1-4o.tan.létsz.-1fő -193 -193
=5-8o. -2fő -404 -404
=Gyógyped.ell.+3fő 1332 1332
=Napközis fogl.-2fő -44 -44
=Kép.kibont.felz.-15fő -300 -300

6.Pénzm.csökkentő tételek 0
7.Ktgvetési pénzmaradv. 66 491 -1164 816 191 10218 63 7039 1120 333 19173
8.Ktgvetési pénzm.külön jog- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szab.alapj.mód.tételek 0
9.Módosított pénzmaradv. 66 491 -1164 816 191 10218 63 7039 1120 333 19173

Intézményt megill.pénzm. 66 491 -1164 816 191 10218 63 7039 1120 333 19173
-Feladattal terhelt, kötött 66 491 -1164 258 191 7148 63 0 1120 0 8173
pénzmaradvány 0

-Feladattal nem terhelt 0 0 0 558 0 3070 0 7039 0 333 11000
szabad pénzmaradv.

-Elvont szabad pénzm. 0 0 0 -558 0 7930 0 -7039 0 -333 0
-Elvonás utáni szabad
pénzmaradvány 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 11000

MEGNEVEZÉS ÓVODA

4.sz.mell.
2005.évi pénzmaradvány levezetése

(adatok ezer Ft-ban)

VÍZMŰ ORVOSI R. ÖSSZESEN





4.sz.mell.

I.Csorba Mikro- II.Tiszavirág III.Orczy A. V.Művelődési VI.Polg.Hiv.+ VII.Körjegy-

tér.Szoc.A.Kp. Nk.O.Óvoda Ált.Isk. Ház és Kt. R.önálló int. zőség

1.Pénzkészlet 08.12.31 6579 3102 8493 941 65435 25 84575
-Kv.-i bankszámlák 6564 2886 8300 669 63291 0 81710
-Pénztárak és betétkönyv 15 216 193 272 2144 25 2865
Záró pénzkészlet 6579 3102 8493 941 65435 25 84575

2.Korrekciós tényezők 0
-Aktív kiegyenlítő kiadás 0
-Passzív kiegyenlítő kiad. 400 400
-Aktív átfutó kiadások 2379 5025 1878 622 40901 4826 55631
-Passzív átfutó bevételek 2216 5002 1249 50295 4102 62864
-Aktív függő kiadások 53 10703 3 10759
-Passzív függő bevételek 150 11500 772 37 12459

Aktív és passzív pü.elsz.ö. 66 23 681 -627 -10163 687 -9333
3.Előző évben képz.tart.m. 17513 17513

4.Tárgyévi helyesbített pm. 6645 3125 9174 314 37759 712 57729
Ktgv.befiz.többlettám.miatt -819 -590 2121 -712 0
-finanszírozási többlet -819 -590 2121 -712 0

Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.m. 0 0
Ktgv.kiut.kiutalatl.tám.miatt 5531 5531

-Polgárm.Hivatal 0
=Kereset kiegészítés 205 205
=2008.évi jöved.mérs.kül. 171 171
=folyékonyhull.tám. 824 824
=Szoc.étkeztetés 4fő 36 36
=Házi gondozás 2fő 29 29
=Nappali rendsz.ellát.2fő 150 150
=Bölcsődei ellátás -547 -547
=Bölcsődei ingyenes étkezt. 100 100
=Óvodai nevelés 1-2 év -935 -935
=Óvodai nevelés 3 év 1870 1870
=oktat.1-8.évf. 2fő -1275 -1275
=oktat.9-10.évf. 1fő 170 170
=iskolai gyak.9-10.évf.1fő 27 27
=Szakm.gyak.okt.1.évf.-3fő 470 470
=Szakm.gyak.okt.z.évf.-3fő -157 -157
=Iskolai szakképz.9.évf.-1fő 85 85
=Sajátos nev.igény..-1fő 656 656
=Napközis fogl.-3fő 1061 1061
=Étkezők, norm.kedv.-11fő 2915 2915
=Étkezők, gyvt-s -1fő -128 -128
=Ált.tankönyv -12fő -21 -21
=Ingy.tankönyv 2fő 80 80
=Bejáró tan. Középisk 5fő -30 -30
=Társulás hozzájár. -225 -225

6.Pénzm.csökkentő tételek 0
7.Ktgvetési pénzmaradv. 5826 2535 9174 314 45411 0 63260

8.Ktgvetési pénzm.külön jog- 0
szab.alapj.mód.tételek 0

9.Módosított pénzmaradv. 5826 2535 9174 314 45411 0 63260

Intézményt megill.pénzm. 0
-Feladattal terhelt, kötött 497 2535 7183 314 34077 0 44606
pénzmaradvány 0
-Szabad pénzmaradv. 5329 1991 11334 18654
-Elvont szabad pénzm. 0 0 0 0 0
-Elvonás utáni szabad 0 0 0 0 0 0 0
pénzmaradvány 0

ÖSSZESEN

(adatok ezer Ft-ban)

2008.évi pénzmaradvány levezetése

MEGNEVEZÉS







2008. évi zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete
Fegyvernek Nagyközség 2008. évi teljesített feladatmutatói állománya.

Megnevezés Mérték
egység

2008. nyitó 2008. évi teljesítés
Fejl.+ Időpont

megszün.-

2008. záró

1. Közvilágítási lámpatest db 970 - - 970
2. Szilárd burkolatú út km 42,9005 + 0,5825 - 43,483
3. Járdahálózat hossza km 73,171 + 0,2 - 73,371
4. Vízvezeték hálózat hossza

- főnyomóvezeték
- bekötővezeték

km
km
km

90,588
51,668
38,920

+0,249 -
+0,102 -
+0,147 -

90,837
51,770
39,067

5. Háziorvosi körz. száma db 3 - - 3
6. Házi gyermekorv. körz. sz. db 2 - - 2
7. Fogorvosi ellátás

- fogorvosi körzet száma
- napi szakorvosi órák sz.

db
ó

2
12

- -
- -

2
12

8. Szociális étkeztetés
- körzetek száma
- ellátottak száma

db
fő

5
178

- -
+1 -

5
179

9. Házi segítségnyújtás
- körzetek száma
- ellátottak száma

db
fő

5
33

- -
+1 -

5
34

10. Nappali szoc. ellátás
- férőhelyek száma
- ellátottak száma

fő
fő

160
126

- -
+20 folyamatos

160
146

11. Intézm.étk. igénybevevők
- Napk. Otth. Óvoda
- Bölcsőde
- Ált. Isk. és Szakisk.

fő
fő
fő

285
10

522

-36 folyamatos
-2 -

-25 2008.09.01.

249
8

497
12. Ált. Isk. tan. csop. száma

- Ált. Isk. és Szakisk. db 41 - - 41

13. Ált. Isk. tanulók létszáma
- Ált. Isk és Szakisk. fő 839 -20 - 819

14. Szakiskolai oktatás
- tan. csop. száma
- tanulók létszáma

db
fő

6
115

- -
+4 -

6
119

15. Ált.Isk.napk.otth.fogl.csop.sz.
- Ált. Isk. és Szakisk. csop. 9 - - 9

16. Ált.Isk.napk.fogl.résztv.tétsz.
- Ált. Isk. és Szakisk fő 200 -4 - 196

17. Gyógypedagógiai ( konduktív
pedagógiai ) ellátás

- Napközi Otthonos Óvoda
- Ált. Isk. és Szakisk.
- Tan.csop.száma

fő
fő
db

4
115
17

+1 2008.01.01.-12.31.
-45 2008.09.01.
-10 2008.09.01.

5
70
7

18. Bölcsödei nevelés
- férőhelyek száma
- felvehető gyerekek száma
- igénybe vevők száma

fő
fő
fő

12
12
12

- -
- -
-3 -

12
12
9

19. Óvodai nev. isk. előkészítő
- férőhelyek száma
- felvehető gyerekek száma
- óvodai nevelést igénybevevők

száma

fő
fő
fő

355
395
332

- -
- -
-3 2008.01.01-12.31.

355
395
329

20. Műv. Házak száma db 1 - - 1
21. Közműv. könyvtár száma

- könyvtári kötetek száma
db
db

1
32.819

- -
-1.897 2008.01.01.-12.31.

1
30922

22. Kötelező óraszám
- Ált. Isk. és Szakisk. ó/hét 1888,9 -67,9 2008.09.01. 1821

23. Alkotó közösségek száma db 8 - - 8



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008.évi zárszámadási rendeletének
6/a melléklete

2008. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban
Előző évi
kv-i
beszámoló
záró adatai

Audit.
eltérések
(+-)

Előző év
audit.
egysz.
beszámoló
záró adatai

Tárgy évi
költségvetési
besz. záró

Audit.
eltérések
(+-)

Tárgyév
audit.
egyszer.
besz. záró
adatai

ESZKÖZÖK

A/ Befektetett eszközök
összesen

1.907.631 0 1.907.631 1.901.261 0 1.901.261

I. Inmateriális javak 2.171 0 2.171 2.181 0 2.181
II. Tárgyi eszközök 1.856.476 0 1.856.476 1.854.385 0 1.854.385
III. Befektetett pénzügyi

eszközök 48.984 0 48.984 44.695 0 44.695
IV. Üzemeltetésre,
kezelésre átadott eszközök 0 0 0 0 0 0
B/ Forgóeszközök összesen 210.195 0 210.195 256.733 -4.240 252.493
I. Készletek 39.938 0 39.938 46.471 -4.240 42.231

II. Követelések 59.117 0 59.117 59.297 0 59.297
III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 98.200 0 98.200 84.575 0 84.575
V. Egyéb aktív pü. elszám. 12.940 0 12.940 66.390 0 66.390

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2.117.826 0 2.117.826 2.157.994 -4.240 2.153.754
FORRÁSOK

D/ Saját tőke összesen 1.761.075 0 1.761.075 1.754.995 -4.240 1.750.755

1. Induló tőke 120.284 0 120.284 120.284 0 120.284
2. Tőkeváltozások 1.640.791 0 1.640.791 1.634.711 -4.240 1.630.471
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0
E/ Tartalékok összesen 62.135 0 62.135 75.242 0 75.242

I. Költségvetési tartalékok 62.135 0 62.135 75.242 0 75.242
II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 0
F/ Kötelezettségek
összesen

294.616 0 294.616 327.757 0 327.757

I. Hosszú lej.köt. 66.865 0 66.865 64.961 0 64.961
II. Rövid lej.köt. 178.746 0 178.746 187.073 0 187.073
III. Egyéb passzív

pénzügyi elszámolások
49.005

0
49.005 75.723

0
75.723

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.117.826 0 2.117.826 2.157.994 -4.240 2.153.754



2008. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Előző évi Előző év Tárgyévi Tárgyév

költség- Auditá- auditált költség- Auditá- auditált

Megnevezés vetési lási egysze- vetési lási egysze-

beszámoló eltérés rűsített beszámoló eltérés rűsített

záró adatai beszámoló záró adatai beszámoló

(+,-) záró adatai (+,-) záró adatai

1. Záró pénzkészlet 98198 98198 84575 0 84575

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-) -36063 -36063 -9333 0 -9333

összevont záróegyenlege

3. Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 0 17513 0 17513

4. Vállalkozási tevékenység pénzforg.eredménye (-) 0 0 0 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 62135 0 62135 57729 0 57729

(1+,-2-3-4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 1395 0 1395 5531 5531

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 0 0 0 0

8. Vállalkozási tevékenység eredményéből 0 0 0 0 0 0

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály (+,-) 0 0 0 0 0 0

alapján módosító tétel

10.Módosított pénzmaradvány 63530 0 63530 63260 0 63260

(5+,-6+,-7+8+,-9)

11. A 10. sorból egészségbiztosítási alapból 0 0 0 0 0 0

folyósított pénzeszköz maradványa

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 48461 0 48461 45425 0 44606

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 15069 0 15069 17835 0 18654

2008. Egyszerűsített eredménykimutatás

Előző évi Előző év Tárgyévi Tárgyév

költség- Auditá- auditált költség- Auditá- auditált

Megnevezés vetési lási egysze- vetési lási egysze-

beszámoló eltérés rűsített beszámoló eltérés rűsített

záró adatai beszámoló záró adatai beszámoló

(+,-) záró adatai (+,-) záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton 0 0 0 0 0 0

elszámolt bevételei

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton (-) 0 0 0 0 0 0

elszámolt kiadásai

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 0 0 0 0

(1 - 2)

4. Vállakozási tevékenységet terhelő értékcs.leírás (-) 0 0 0 0 0 0

5. Alaptev.ell.-ra felhaszn.és felh.tervezett eredmény (-) 0 0 0 0 0 0

6. Pénzforgalmi eredményt jogsz.alapj.mód.egyéb tétel (+,-) 0 0 0 0 0 0

7. Vállalkozási tev.módosított pénzf.eredménye 0 0 0 0 0 0

(3-4-5+,-6)

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 0 0 0 0 0 0

9. Tartalékba helyezhető összeg 0 0 0 0 0 0

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008.évi zárszámadási rendeletének 6/c melléklete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008.évi zárszámadási rendeletének 6/b melléklete

(adatok ezer forintban)

(adatok ezer forintban)
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 30-i ülésére az
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 82.§-a
és az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 149. §.(2)-(3)
bekezdése alapján, 2008. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i fordulónappal a
költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni- , pénzügyi-, és
létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák elszámolására terjed ki.

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92/A. §.(2) bekezdése
alapján, mivel az Önkormányzat 2008. évi teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió
forintot és hitelállománnyal rendelkezik a 19/1995.(XII.14.) számú határozattal megbízott
könyvvizsgáló által felülvizsgált beszámolót és rendelet tervezetet terjesztjük a Tisztelt
Képviselőtestület elé.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ÁHT. hatályos előírása szerint ha az Önkormányzatnál
a könyvvizsgálat kötelező, akkor erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében
kiemelten és egyértelműen utalni kell, továbbá a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi
üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat,
valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó
szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói
szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.

A Képviselőtestület által elfogadott, könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszerűsített beszámolót a
Számvevőszéknek meg kell küldeni és a korábbi évekhez hasonlóan a Belügyi és Cégközlönyben
közzé kell tenni.

A beszámolót az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

1.) A 2008. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése
2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés
3.) A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 12 db melléklettel:

 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtása

 2. számú mell. A 2008. évi felújítások részletezése
 3. számú mell. A 2008. évi beruházások teljesítése
 4. számú mell. A 2008. évi pénzmaradvány elszámolása
 5. számú mell. Az Önkormányzat 2008. évi vagyon kimutatása
 6. számú mell. 2008. évi Egyszerűsített beszámoló
 6/a. számú mell. 2008. évi Egyszerűsített mérlege
 6/b. számú mell. 2008. évi Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás
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 6/c. számú mell. 2008. évi Egyszerűsített eredmény kimutatás
 6/d. számú mell. 2008. évi Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
 7. számú mell. Az Önkormányzat főbb naturális mutatói
 8. számú mell. A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása
 9. számú mell. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti

bontásban
 10. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett

támogatások
 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és

fedezetük szerinti bontásban 2008. 12. 31-én

4.) Önálló előterjesztésben a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány
megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 3. §-ában szerepel.)

Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint
számolunk be:

Könyvvizsgálatot végezte Könyvvizsgálói szolgáltatások megnevezése Könyvvizsgálói díj összege
NC&C Könyvszakértő,
Vállalkozásszervező és
Kereskedelmi Kft.
1027 Budapest, Margit
krt. 50-52. II. em. 11/b.

a 2008. évi költségvetési beszámoló
valamint az Önkormányzat és
intézményeinek adatait tartalmazó
összevont egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálata és könyvvizsgálói
záradékolása

nettó 875.000,-Ft
ÁFA 175.000,-Ft
bruttó 1.050.000,-Ft

1.) A 2008. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése

A 8/2008.(III.5.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2008. évi költségvetés eredeti
előirányzata 2.094.686 eFt volt. Év közben 4 alkalommal került módosításra e rendelet, mely
módosítások minden esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan 7.805 eFt-tal
csökkent a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények,
a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások és pályázati összegek, a pénzmaradvány
felhasználása, kötelezettségvállalások, 2008. évi kereset kiegészítések beemelése, a tartalékok
változása, lakóingatlanok vásárlása, értékesítése, normatív és kötött felhasználású állami támogatások
változása, lakossági közműfejlesztés befizetései, belvízvédekezéshez nyújtott támogatások, fejlesztési
hitelek felvétele, valamint az év végi folyószámlahitel felvétele indokolta.
Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.086.881 eFt-ra módosult. A

költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről az I. féléves és a III. negyedéves állapotnak
megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület.
A Testület 2009. 02. 29 -i ülésén rendeletet alkotott a 2008. évi költségvetés előirányzatainak utolsó
módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a végleges módosított
előirányzatokhoz hasonlíthatók.

Általánosan elmondható, hogy a 2008-as évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az
önkormányzatok pénzügyi helyzete(állami támogatások csökkenése, infláció növekedése miatt).
Fegyvernek Önkormányzat a 2008. évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok
ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő
kereteket biztosította.



3

Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a fejlesztési hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe.
A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év
közben folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a működéshez
szükséges pénzügyi fedezetet.

A költségvetés teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk:
- az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri
munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében,
- ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző a fegyelmezett és takarékos
pénzügyi-gazdasági feladatellátás;
- az intézmények minimális pótigényt nyújtottak be;
- mindezek eredményeként a működési hitelállományunk – ha nem vesszük figyelembe az előre
megfinanszírozott Csillag út felújítás végrehajtását – 13.661 eFt-tal nőtt.

Az önkormányzat költségvetése a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás és a
növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, sőt számos
egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések)

Az előző évben megkezdett beruházások 2008. évben befejeződtek, a pályázati lehetőségeket
próbáltuk maximálisan kihasználni. A benyújtott 10 pályázatból sikeresen zárult 4 pályázat, 3 pályázat
elbírálása nem zárult le 2008. évben és szintén 3 pályázatunk eredménytelenül zárult . A fejlesztési
feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve, részletesen megtalálható.

Fegyvernek Önkormányzat mérlegfőösszege 2.153.754 eFt ,( hitel kötelezettség állománya 230.740
eFt, mely a nettó vagyon 10,71 %-a) mely az előző évhez képest –a megvalósított beruházásoknak
köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és értékcsökkenés elszámolásával nagyobb mértékben
csökkent. Összességében a nettó vagyon növekedése 35.928 eFt.

Összességében megállapítható, hogy a 2008. évben az önkormányzat eredményesen gazdálkodott:

1. A működési hiányt kezelni tudtuk
2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a költségvetés
egyensúlyát sikerült fenntartani. (2009. évi folyószámla 129.264 eFt, a 2008. évi induló 125.540 eFt)
3. Minden számlát határidőben kiegyenlítettünk, 30 napon túli tartozása az önkormányzatnak nem volt.
4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, az intézményi működési bevételek és az adóbevételek
is az eredeti előirányzaton felül realizálódtak.
5. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több hazai és uniós támogatással megvalósuló projektet
nyertek és valósítottak meg sikeresen.

Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya.

A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról adnak
számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak tárgyévi
megvalósítását is jelentik.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú mellékletének 21. oldalán)

A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 2.061.444 eFt 98,78%-os. A kiemelt előirányzatok
közül:

 a működési bevételek teljesítése 99,75%-os, ezen belül az intézményi működési bevételek
0,39%-os bevételi lemaradást mutatnak (1.837 eFt), melynek oka az intézményeknél az
élelmezéssel összefüggő bevételek lemaradása, míg a Polgármesteri Hivatalnál a
szakfeladatokon tervezett intézményi bevételek bevételeinek elmaradása a tervezettől. (
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részletesen a Polgármesteri Hivatalnál leírva) A sajátos működési bevételekre tervezett
bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 99,93 %-os teljesítést
mutatnak. A 246 eFt-os bevételi lemaradás oka a lakbérbevételek hátraléka.

 A tervezett támogatásokból mindösszesen 830.398 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat
100 %-a. A normatívákból és a központosított előirányzatból, kötött felhasználású
támogatásokból, fejlesztési támogatásokból és az egyéb központi támogatásokból a
tervadatoknak megfelelően egyaránt 100% folyt be.

 A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 108, 73 %-os a
teljesítés. A bevételi többlet 1. 278 eFt. A bevétel önkormányzati tulajdonú lakótelek
értékesítésből, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából, és önkormányzati tulajdonú lakás
értékesítésből tevődik össze. A pénzügyi befektetések bevételei 100%-os teljesítést
mutatnak.(állampapír visszaváltás)

 A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 96,58%-ra. A bevételi lemaradás 5.524
eFt. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 95,51%-ában realizálódtak,
az 1.383 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat finanszírozásából
3 hónapra eső finanszírozás 2009. évre húzódik át. Az egyéb működési célú támogatás értékű
bevételek egy része nem realizálódott, az örményesi és kuncsorbai Önkormányzattól kevesebb
bevétel érkezett a tervezettnél 3.306 eFt-tal így a teljesítés a terv szint alatt maradt 96,82 %. A
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek teljesítése 100%-os.

 A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében 96,27%.
A bevételi lemaradás oka, hogy a Közoktatási Közalapítványtól pályázott 541 eFt támogatás
nem realizálódott a 2008-as költségvetési évben. (2009. évre húzódott át)

 A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 88,63 %-os. Az elmaradás részben
abból adódik, hogy a vállalkozók közül néhányan nem a megállapodás alapján fizették a
törlesztő részleteket, valamint a helyi lakásvásárlási és építési kölcsön bevételei 805 eFt-tal, a
dolgozói lakásvásárlás, építési kölcsön törlesztései 202 eFt-tal maradtak el a tervezett
összegektől.

 Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és a felhalmozási feladatok
megvalósulása érdekében 2008. év folyamán 110.000 eFt munkabérhitelre, 124.597 eFt
folyószámla hitelre, és 25.137 eFt éven túli lejáratú fejlesztési célú hitelre volt szükség.

 A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradványt 72,63%-ban került
felhasználásra. Az eltérés abból adódik, hogy az előző években befizetett szennyvízhálózat
fejlesztési lakossági befizetések és annak kamatai 17. 512 eFt nem kerültek még felhasználásra.

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú mellékletének 21-22. oldalán )

A kiadások teljesítése 2.003.715 eFt. A teljesítés 96,01 %-os a módosított előirányzathoz képest
83.166 eFt kiadási megtakarítást mutat.

 A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,20%(ezen belül a bérjellegű kiadások
és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzaton belül teljesültek – a kiadási
megtakarítás 5.531 eFt.

 A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások
kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű 211.682 eFt kiadás a tervezett 99,13%- a.
A kiadási megtakarítás 1.858 eFt.

 A dologi kiadások teljesítése 98,99 %. A tervezett előirányzat 1,01%-a , 6.641 eFt kiadási
megtakarításként mutatkozik, melyből 3.745 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, fennmaradó
összeg ( 2.896 e Ft) az önállóan gazdálkodó intézményeknél keletkezett.

 Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,09% -ra teljesültek.
 Egyéb támogatásoknál a teljesítés 100%, az eseti és a rendszeres szociális pénzbeni

ellátásokra tervezett összegek 100%-ban felhasználásra kerültek.
 Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 100%-os.



5

 A felhalmozási kiadások 97,79%-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése
100%-os, a beruházások 96,42%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében részletesen
bemutatjuk a 2008. évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3. melléklet
szerint )

 A tartalékok maradványa 61.802 eFt. (Részletesen a Polgármesteri Hivatalnál leírtak szerint)
 Hitel törlesztés alakulása 2008. évben a z előirányzathoz viszonyítva 100%, folyószámla hitel

törlesztésre 118.890 eFt-ot, munkabérhitel felvétel törlesztésre 95.000 eFt-ot, fejlesztési hitel
törlesztésre 29.209 eFt-ot fizettünk ki, terv szerinti ütemezésben.

 Az adott kölcsönök 69,16 %-os, a tervezettől való nagyarányú eltérést az okozza, hogy a
dolgozói lakásvásárlási és építési, valamint az önkormányzati lakás vásárlási és építési
kölcsönre tervezett összegből 2.842 eFt nem került felhasználásra. Az egyéb nyújtott
kölcsönökre tervezett összeg 100%-ban felhasználásra került.

 A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 88,06%. Míg a tervezett
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 100%-ban megvalósulta, a működési célúak
87,39%-a valósult csak meg. Ennek oka, hogy pedagógiai szakszolgálattal nem történt meg az
elszámolás.

 Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2008. évben 99,92 %-os
teljesítést mutat, ami 313,33 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés -0,26 fő. Az
eltérés összetétele:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ: -0,01 fő (kerekítésből adódik)
2.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola: +0,8 fő . Az engedélyezett létszámot az
intézmény nem lépte túl , de mivel az év folyamán 4,8 fővel csökkent az engedélyezett
létszámkerete, az éves statisztikai létszáma meghaladja azt.
3.) A Polgármesteri Hivatalnál az eltérés -0, 13 fő , a hulladékkezelés szakfeladaton 1 fő
munkaviszonya év közben megszűnt, és a fennmaradó időszakban az álláshely nem volt
betöltve.
4.) Gyermekélelmezési Konyha : -0,5 fő , 1 fő 6 órában foglalkoztatott dolgozó

munkaszerződése április hónapban megszűnt, az álláshely ettől az időponttól nem volt betöltve.
5.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség : -0,42 fő. – betöltetlen álláshely

2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés

I. CSORBA MIKRO – TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az intézmény többször módosított 217/l998. /XII. 30./ korm. rendelet l49. §-a figyelembe vételével
állította össze és készítette el a 2008. évi költségvetésének szöveges indoklását.

1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett
és tényleges létszám

Tervezett össz. létszám: Fegyvernek 226 fő ebből étkezők: 179 fő

Örményes 57 fő 47 fő

Kuncsorba 97 fő 73 fő

Összesen: 380 fő 299 fő

Tényleges össz. létszám: Fegyvernek 231 fő ebből étkezők: 168 fő

Örményes 61 fő 50 fő
Kuncsorba 90 fő 68 fő
Összesen: 382 fő 286 fő
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Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása:

Fegyvernek
Nappali ellátás

Terv. Tény
Házisegítségnyújt.

Terv. Tény

Étkeztetés

Terv. Tény

Összesen

Terv. Tény.
Különbség

I.sz.Idősek
Klub

28 fő 29 fő
11 fő 14 fő 53 fő 52 fő 92 fő 95 fő

+ 3 fő

II.szIdősek
Klub

28 fő 29 fő
9 fő 10 fő 42 fő 46 fő 79 fő 85 fő

+ 6 fő

III.sz.Idősek
Klub

28 fő 26 fő
7 fő 9 fő 20 fő 16 fő 55 fő 51 fő

- 4 fő

Összesen 84 fő 84 fő 27 fő 33 fő 115 fő 114 fő 226 fő 231 fő + 5 fő
Örményes 27 fő 27 fő 6 fő 6 fő 24 fő 28 fő 57 fő 61 fő + 4 fő
Kuncsorba 40 fő 40 fő 17 fő 15 fő 40 fő 35 fő 97 fő 90 fő - 7 fő

Mindösszesen 151 fő 151 fő 50 fő 54 fő 179 fő 177 fő 380 fő 382 fő + 2 fő

Intézményi szinten az ellátottak száma a tervezettnek megfelelően alakult. Fegyverneken + 5 fővel,
Örményesen + 4 fővel lett több, Kuncsorbán – 7 fővel lett kevesebb. Az ellátotti csoportok közül
Fegyverneken az étkezésénél és a házi segítségnyújtásnál igényeltek többen ellátást. Örményesen az
étkeztetést igénylők száma alakult kedvezően. Kuncsorbán a házi segítségnyújtást és az étkeztetést
vették igénybe kevesebben, elhalálozás miatt.

A szombati étkezést igénybevevők létszáma: A tervezettnek megfelelően alakult, mindhárom
településen, az igénylők 50 %-a igényelte Fegyverneken, 70 %-a Örményesen és 60 %-a Kuncsorbán a
hétvégi szolgáltatást.

Tervezett TénylegesKülönbség
Fegyvernek: 65 fő 70 fő + 5 fő

Örményes: 20 fő 20 fő 0

Kuncsorba: 25 fő 25 fő 0

Összesen: 110 fő 115 fő + 5 fő

Vasárnapi étkezést igénybevevők létszáma: Csak Fegyverneken az Annaházi és Újtelepi
településrészen tudtuk biztosítani 2008. szeptember 27-ig. A megszüntetés oka az „Aranykor”
szociális otthon étkeztetésének a kiválása volt a Gyermekélelmezési Konyháról.

Tervezett létszám: 28 fő

Ténylegesen átlagban: 26 fő igényelte. Szeptember 28-ától 20 fő kérte szombatonként a 2 adag ebédet,
amellyel vasárnap is biztosítva volt a meleg ebédjük.

Lakossági előfizetéses ételkiosztás: Csak Fegyverneken számottevő, a tervezett szerint alakult.

Tervezett: 17 fő

Tényleges: 18 fő

Az intézmény az Annaházi I.sz. Idősek Klubjában 5 fő részére tette lehetővé a munkahelyi étkeztetés
megoldását / Polgármesteri Hivatal dolgozói részére/.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés:

Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: szoc. mentális esetkezelés

(halmozott adat): (esetszám)

Fegyvernek: 4731 fő 183 fő 469 fő

Örményes: 169 fő 57 fő 18 fő

Kuncsorba: 200 fő 8 fő 133 fő

Fegyverneken a tavalyihoz képest 489 fővel több kliensnek nyújtottak segítséget a családgondozók.
Kuncsorbán 85 fő igényelte a szociális és mentális segítségnyújtást.

Gyermekjóléti szolgálat:

Fegyverneken 1515 esetben

Örményesen 117 esetben

Kuncsorbán 110 esetben nyújtottak segítséget a családgondozók

2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma:

Dolgozók
létszáma

2008. január 01.

Statisztikai Foglalkoztatott

2008. december 31.

Statisztikai Foglalkoztatott

Fegyvernek 14,67 fő 19 fő 14,795 fő 19 fő
Örményes 3,875 fő 5 fő 3,875 fő 3,875 fő
Kuncsorba 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő
Összesen 22,475 fő 28 fő 22,67 fő 26,875 fő

Változás:
2008. szeptember 1-től Fegyverneken + 0,125 fő létszámbővítés (napi 7 óráról 8 órára) a gyermekjóléti
szakfeladaton.

2008. december 31-én foglalkoztatottak (fő- és részmunkaidős):

Teljes munkaidős részmunkaidős
Fegyvernek: 7 fő 12 fő
Örményes: - 5 fő
Kuncsorba: 4 fő - fő
Összesen: 11 fő 17 fő

Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként:
Intézmény dolgozói létszámának összetétele a 2008. december 31-ei állapot szerint (Fegyvernek,
Örményes, Kuncsorba)
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A Fegyv

1

0,5 0,5
Örm 0,75 0,75
Kuncs

B Fegyv
Örm
Kuncs

C Fegyv 1 1,5 1,25 3,75
Örm 0,75 0,75
Kuncs 1 1 2

D Fegyv 2 0,75 1,75 0,92 0,5 5,92
Örm 0,75 0,75 1,5
Kuncs 1 1

E Fegyv 1 0,25 1,25
Örm
Kuncs 1 1

F Fegyv 1 1,375 2,37
5

Örm 0,875 0,87
5

Kuncs
G Fegyv

Örm
Kuncs 1
Össz.(F
ő)

1 1,875 1 1 2,125 4,75 3,25 1,25 4,75 0,25 0,92 0,5 22,6
7

Változás:
2008. szeptember 1-től 0,875 főről 1 főre változott a Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 dolgozó
munkaideje. A családsegítő szakfeladaton a 2 fő családgondozó főiskolai végzettséget szerzett.

3. Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 13 851 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt
értékcsökkenés 3.208 e Ft. Záró nettó érték 10.643 e Ft.

Főépület Melléképület Összesen
Fegyvernek
I. sz. Klub

Felszabadulás út 171.
325 m2 325 m2

II. sz. Klub
Felszabadulás út 40

212,5 m2 212,5 m2

III. sz. Klub
Ady Endre út 42.

200 m2 15 m2 215 m2

Családsegítő és
Gyermekjóléti

110 m2 110 m2
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Szolgálat
Felszabadulás út 173.

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

Az immateriális javak nyitó bruttó értéke 130 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt
értékcsökkenés 130 e Ft. Záró nettó érték 0 Ft.
A gépek, berendezések nyitó bruttó értéke 1 778 e Ft, növekedés számítógép vásárlás 223 eFt,
térelválasztó fal 150 e Ft össz: 373 e Ft csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 1.603 eFt . Záró nettó
érték 548 eFt.

4./ Rövid összefoglaló az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok
végrehajtásáról:

Szakmai feladatok:
Az intézmény szakmai feladatát a szakmai programok alapján végezte, mindhárom településen.

ÉTKEZTETÉS:
Fegyvernek: A tervezettnek megfelelően 115 fő vette igénybe a napi egyszeri meleg étkeztetést 2008.

szeptember 27-ig a hét minden napján. Szeptember 28-a után az „Aranykor”
bentlakásos otthon kiválásával megszűnt a vasárnapi ebéd, aki igényelte 20 fő, annak
szombatonként 2 adaggal biztosítottuk a meleg ebédet. 72 főnek 7 tiszteletdíjas
gondozónő szállította lakására az igényelt ebédet. Szombaton az igénybevevők 50 %-a
igényelte ezt a szolgáltatást.

Örményes: A tervezettnél többen igényeltek étkeztetést az év folyamán. A 28 főből 25 fő kérte jogosan
a hét 6 napján lakásra szállítva az ebédet. Ez, valamint a „külterület” megjelenése a
település szerkezetéből adódóan problémát jelent. Ezen tényezők miatt későbbi
időpontban jutnak az idősek a meleg ebédhez, illetve a téli időszakban már kihűlve
kerül az ebéd az idősekhez. A megoldás egy elektromos kerékpár beszerzése lenne,
ezáltal lerövidülne a házhozszállításra fordított idő. A szombati étkeztetést az ellátást
kérők 70 %-a igényelte. A házhozszállítást kisegítő gondozónő foglalkoztatásával
végezzük.

Kuncsorba: A tervezettnél kevesebben igényelték az étkeztetést. A csökkenés oka elhalálozás. Az
intézmény szolgáltatásait egyébként a településen élő 60 éven felüliek 58 %-a veszi
igénybe. A szombati étkeztetés a tervezett szerint alakult, az ellátást kérők 57 %-a
igényelte ezt a szolgáltatást. A házhozszállítást 13 fő kérte, melyet 1 fő tiszteletdíjas
gondozónő foglalkoztatásával oldottunk meg.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Fegyvernek: 2008. január 01-től új jogszabályi változások történtek a szakfeladaton. Törvény írja elő a

települési Önkormányzatoknak, hogy minden házi segítségnyújtásra rászoruló igénylőt
kötelező ellátni, akit a Szakértői Bizottság jogos igénylőnek tart. A tervezettnél nagyobb
arányú igénybevétel történt, 27 fő tervezetthez képest 33 főt láttak el a gondozónők,
több esetben napi 1 óra és 3 óra közötti gondozási idővel. Az időseket 4 gondozónő látta
el 1 fő napi 8 órában, 2 fő napi 6 órában, és egy fő 4 órában. Több esetben be kellett
vonni az étkeztetésen foglalkoztatott gondozónőt is. A gondozónők szoros kapcsolatot
alakítottak ki a háziorvosokkal, a környező ápolási osztályokkal, kórházak szociális
nővéreivel, bentlakásos otthonokkal az idősek megfelelő ellátása érdekében.
Karácsonyra 252 fő 80 éven felüli idősnek az Önkormányzat ajándékcsomagját juttatták
el a gondozónők. 17 fővel többnek, mint tavaly.
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Örményes: 1 fő 6 órás gondozónő 6 fő gondozottat látott el, a házi segítségnyújtás feladata,
kapcsolatrendszere megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal. Karácsonykor 267 főnek
juttatták el az Önkormányzat ajándékcsomagját a településen. Ezen a szakfeladaton is
megnőtt az ellátási terület, a vasút túloldalán, amely megnehezíti a gondozónő
munkáját.

Kuncsorba: 15 fő gondozottat 1 fő 8 órás gondozónő és részben a klubgondozó látja el. Ápolási
tevékenységre nem volt igény. 2008-ban az étkezetés házhozszállítását kivettük a
szakfeladatból, tiszteletdíjas gondozónővel oldottuk meg. A szakfeladat tevékenysége,
kapcsolattartása megegyezik a másik két településsel.

NAPPALI ELLÁTÁS:
A nappali ellátáson belül 2008-ban jogszabályi változások történtek. Akik az Idősek Klubjait
étkeztetés nélkül veszik igénybe, azoknak is kell térítési díjat fizetni. Ez miatt nem csökkent az
igénybe vevők száma egyik településen sem, amely nagyobbrészt a színes, változatos programoknak is
köszönhető, melyekre nagy hangsúlyt fektetnek a klubvezetők.
Fegyvernek: összesen 7 fő látja el a feladatot

3 fő 8 órás klubvezetők
3 fő 6 órás gondozónők
1 fő 4 órás gondozónő

Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények:
- Farsang I., II., III. sz. Idősek Klub,
- Nőnapi köszöntés I. és III. sz. Klub,
- Húsvéti szokások III. sz. Klub,
- Összevont Anyák Napja a Művelődési Házban, I II III. Klub,
- Cukorbetegek klubja II. Klub,
- Strandolások, fürdőzések, Kisújszállás, Túrkeve jún. júl. aug. I. II. III. Klub,
- Ortopédiai szűrés, május: III. Klub, október: I. Klub,
- Falunapra bábukészítés II. Klub
- Bográcsolás III. Klub,
- Szalonnasütés, nyársalás II. Klub,
- Klubdélután zenével, főzéssel I. Klub
- Idősek Napja: bográcsban főzés, összevont ünnepség vendégművésszel I. II. III. Klub,
- Biblia-kiállításon részvétel
- Egészségügyi előadások, egészségmegőrző programok
- Közös névnapok félévente megünneplése I., II., III. sz. Klub,
- „Mise az Idősekért” Községszintű megszervezése
- 85 éven felülieknek születésnapi buli II. sz. Klub,
- Mikulás, karácsonyi ünnepségek szervezése iskolásokkal, óvodások bevonásával: I., II., III. sz.

Klub.
- Véradás szervezésében, lebonyolításában segítés évente 3 alkalommal III. Klub
- Pedikűrös, fodrász havonta III. Klub

Örményes: 1 fő 6 órás klubvezető, és részben 1 fő 6 órás kisegítő látja el a feladatot
Programok:

- Nőnapi ünnepség szervezése
- Húsvéti szokások, díszek készítése
- Anyák napja ünnepség szervezése
- Nagyi olvasó Klub havonta
- Strandolások jún., júl., aug., Kisújszállás, Túrkeve
- Falunapi részvétel
- Idősek napja faluszintű rendezvény szervezése,
- Névnapok, születésnapok megünneplése,
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- Egészségügyi előadások szervezése 5 alkalommal,
- Véradás 2 alkalommal helybiztosítás

Kuncsorba: 2 fő 8 órás dolgozó látja el a feladatot
1 fő klubvezető
1 fő gondozónő részben a házi segítségnyújtással együtt

Programok:
- Húsvéti szokások, tojásfestés, díszek készítése
- Névnapok, születésnapok megünneplése, egymás köszöntése
- Egészségmegőrző előadások havonta
- Pedikűrös biztosítása havonta,
- Adventi ünnepségsorozat óvodásokkal
- Karácsonyi ünnepség
- Ünnepekről beszélgetés (márc. 15., aug. 20., okt. 23.)

CSALÁDSEGÍTÉS
Mindhárom településen összlakossági szinten nyújt szolgáltatást, igénybevétele térítésmentes.
Szolgáltatást igénybevevők köre mindhárom településen azonos:

- Hátrányos helyzetű egyének,
- Működési zavarral küzdő családok,
- Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyben részesülők,
- Megelőző együttműködésben részesülő jövedelemnélküliek,
- Fogyatékkal élők,
- Hajléktalansággal veszélyeztettek,
- Kisebbségi romák,
- Pszichiátriai betegek.

Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó látja el a feladatot:
- Az éves forgalom a szolgálatnál 4731 fő, 489 fővel több, mint tavaly. Napi átlagforgalom 18-

19 fő.
- A szolgálat tevékenységének 80 %-át az aktív korú nem foglalkoztatott szociális segélyben

részesülőkkel való foglalkozás teszi ki. 2008-ban 288 fővel kötött a szolgálat együttműködési
szerződést. A jövedelemmel nem rendelkezők megelőző együttműködési programjában 91 fő
vett részt. 2008 februárjától a rendszeres segélyt igénylővel az igénylés kezdetétől
folyamatosan a szolgálat segítői foglalkoznak.

- Hajléktalansággal veszélyeztetett 7 fő van a településen, akiket folyamatosan figyelemmel
kísér a szolgálat. 1 főt sikerült Újszászra bentlakásos otthonba elhelyezni.

- Fogyatékkal élők közül 1 főnek a gondnokság alá helyezését és Bentlakásos Otthonba
helyezését kezdeményezték a szolgálat munkatársai, folyamatosan figyelemmel kísérik
életvitelét.

- Pszichológiai tanácsadás heti 4 órában működik, kihasználtsága 100 %-os.
- Pártfogói felügyelet: havi 1 alkalommal 13 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartja a

kapcsolatot a szolgálatnál.
- Egész évben folyamatosan érkeztek a lakosság részéről használt ruhák, ezek szétosztásra

kerültek a rászorulók között.
- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (járóka, ülőkocsi).
- Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás,

leszázalékolás).
Vöröskereszttel, Karitasz Egyesülettel, hajléktalanokat ellátó intézményekkel, szociális
otthonokkal, háziorvosokkal rendszeres kapcsolattartás.

Örményes: 1 fő 6 órás látja el a feladatot:
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- Jövedelemmel nem rendelkező megelőző együttműködésben részesülőkkel való foglalkozás 2
fő.

- Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma 15 fő, részükre
beilleszkedési program elkészítése.

- Természetbeni segítségnyújtás keretében 230 család részesült a Baptista Szeretet Szolgálat
adományában. 4 családot folyamatosan segítenek természetbeni segítségnyújtás keretén belül a
családgondozók.

- Szoros kapcsolatot tartanak Vöröskereszttel, Baptista Szeretet Szolgálattal, Törökszentmiklós
Apáról –Fiúra Alapítvánnyal, Nagycsaládosok Egyesületével, Mozgáskorlátozottak
Egyesületével, Örményes Községért Alapítvánnyal, helyi szinten működő vállalkozókkal.

Kuncsorba: 1 fő a telephelyvezető látja el 8 órás munkaidejének 1 részében a feladatot.
- 2008-ban a Családsegítő Szolgálat keretében ellátott kliensek száma 85 fő. Aktív korú nem
foglalkoztatott szociális segélyben részesülő: 35 fő.
- Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma 35 fő, részükre

beilleszkedési program elkészítése.
- Lakossági használt ruha felajánlás kiosztása a rászoruló egyének, családok részére.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Fegyvernek: gyerekkorú lakosság száma 1588 fő. 2 fő látja el a családgondozói feladatot, 1 fő 8 órás,
aki egyben az intézményvezető helyettes, vezető családgondozó a családsegítésben is, és 1 fő 7 órás
családgondozó, szeptembertől ő is 8 órás.

Örményes: gyermekkorú lakosság száma 202 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejének 1
részében látja el a családgondozói munkát.

Kuncsorba: gyermekkorú lakosság száma 130 fő. 1 fő a telephelyvezető 8 órás munkaidejének 1
részében látja el a feladatát a családsegítéssel együtt.

A 3 településnél a kiemelkedően előforduló problémák, a szolgálat által nyújtott szakmai
tevékenységek, és a gondozott kiskorúak összetétele a következő:

Fegyvernek Örményes Kuncsorba

Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (eset)

Anyagi 590 10 32
Gyermeknevelési 470 4 2
Szülők vagy a család
életvitele

256 - 9

Magatartászavar 43 3 10
Családi konfliktus 59 3 9
Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset)
Családlátogatás 660 28 21
Hivatalos ügyek intézése 311 10 22
Segítő beszélgetés 176 61 16
Tanácsadás 144 - 21
Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő)
Alapellátott 53 11 18
Védelembevett 30 - 5
Átmeneti
neveltgyermekek/családok
száma

9/17 - 1

Utógondozott - - -
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Az előző évekhez viszonyítva Fegyverneken 102 esettel több a gyermeknevelési probléma, mint
tavaly. 123 alkalommal többet látogatták a családgondozók a családokat. Emelkedett a védelembe vett
és átmeneti nevelt gyermekek száma. Örményesen nőtt a gyermekek száma, a problémák viszont a
tavalyi szinten fordultak elő. Kuncsorbán felerősödtek a Gyermekvédelmi Szolgálat körébe tartozó
problémák. Jelentősek a szülők életvitele miatti esetek és a védelembe vett gyermekek száma. Ez a
településre beköltözéseknek köszönhető. Sokproblémás családok költöztek be, addig elő nem forduló
súlyos gyermekvédelmi esetek fordultak elő.

A jelzőrendszer /védőnők, óvoda, iskola, Gyámügy/ hatékonyan működik, kölcsönösen segíti a
település gyermekvédelmi problémáinak megoldását, havonta szakmaközi esetmegbeszélést tartunk.
Mind a 3 településen a gyermekjóléti szolgálat rendszeresen tartja a kapcsolatot az illetékes
Gyámhivatalokkal. Fegyverneken minden héten kedden ügyfélfogadást tart a Törökszentmiklós Városi
Gyámhivatal munkatársa, a pártfogó havonta egyszer tart tanácsadást a pártfogolt fiatalkorúak részére.

Fegyverneken működő pszichológiai tanácsadás 100 %-os kihasználtságot mutat. A szolgáltatás
igénybevétele ingyenes. Minden héten egy alkalommal 4 órában van lehetőség erre a szolgáltatásra az
intézménynél nyilvántartott, illetve a jelzőrendszer által továbbított ügyfelek számára. Művelődési
Házzal közösen rendezett karácsonyi előzetes ünnepségen 32 hátrányos helyzetű családból 100
gyermek vett részt. 2008. október hónapban 5 gyermekkel megalakult a „Bendegúz” csoport, melynek
tagjai a szolgálatnál nyilvántartásban szereplő nehezen kezelhető gyermekek. A csoport preventív
célzattal jött létre, havonta egy alkalommal találkoznak. A foglalkozások témája a család, családi
szokások, olyan játékok játszása, ahol kudarcok és élmények érzését megtapasztalják, a csoportnormák
elfogadását elősegítve.

Mind a 3 településen 2008-ban a gyermekvédelmi tanácskozást megtartották, melynek témája a
jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése.

A nyári hónapokban Fegyverneken 182, Örményesen 20, Kuncsorbán 30 gyermek részesült nyári
ingyen étkeztetésben.

5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése

Az intézmény összességében a bevételeit 100,81%-ra, kiadásait 94,24%-ra teljesítette. A 2008. évi
költségvetésben jóváhagyott létszám 0,125 fővel növekedett, az előirányzat 4.139 e Ft-al csökkent. (
1.sz. melléklet.)

FEGYVERNEK

A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
Bevételek
Évközben étkezési bevétel előirányzatát kissé csökkenteni kellett. Ennek több oka van. A térítési díj
emelkedése és a vasárnapi ebéd megszűnése miatt csökkent a ebéd igény, valamint nőtt a be nem
fizetett térítési díj is. Ezt jogszabály írja elő, étkezés igénybevétele esetén a jövedelem 25 %-ánál több
térítési díjat nem kérhetünk
Az egyéb bevételek a házi gondozásért, az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési
díjat mutatja. Ez kissé meghaladja az eredetileg tervezetett. Bevétel csökkenést jelentett, hogy a házi
gondozásét maximálisan kérhető térítési díjat szintén jogszabály szabályozza a étkezésnél leírtak
szerint ( 30 %). Növekedés a nappali ellátásért befizetett térítési díj. Ezt először ebben az évben
fizették az ellátottak, az eredeti költségvetésben nem terveztük. Ez a bevétel volt a fedezete az idősek
részére biztosított rendezvényeknek ( Anyák Napja, Idősek Napja ).
A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás
különbözete. A bevételnél leírtak miatt a szociálpolitikai támogatás kissé csökkent az eredeti
előirányzatokhoz képest. Az egyéb támogatásértékű bevétel Munkaügyi Központ támogatása volt.
Az intézményi finanszírozást 8/2008 (III.25.) sz. hat. alapján igény szerint kérte az intézmény.
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Kiadások

A személyi juttatások ezen belül a bér felhasználás a módosított előirányzat szerint alakult. Év közben
megtakarítást jelentett a táppénz és betegszabadság, növekedést jelentett az év közbeni kereset
kiegészítés ( jogszabály szerint ), vezetői jutalom, iskolai végzettség, túlóra keret felhasználás a házi
gondozásnál és szeptembertől plusz egy óra a gyermekjóléti szolgálatnál ( 105/2008.(XI:19. ).sz. hat.).
Az egyéb személyi juttatások év közbeni megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása,
ami az ebéd kiszállítással van összefüggésben.
A járulékok a járulék köteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak miatt csökkent az évfolyamán.
A kötött dologi kiadásokon belül a pszichológus foglalkoztatatására jóváhagyott előirányzatot

felhasználtuk. Az energia felhasználás megtakarítást mutat, ez a pénzmaradvány kötött része, azzal

elszámolunk és visszafizetjük.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata év közben jelentősen nőtt. Ennek oka, hogy több kiadást a
várható szint alatt terveztük a tervkoncepció szerint ( irodaszer , tisztítószer, hajtó anyag, telefondíj,
bank költség… ). Az ellátottak által a nappali ellátásért befizetett térítés felhasználása is jelentkezik az
egyéb dologi és reprezentációs kiadásokban. ( 2.sz. melléklet)
A pénzmaradvány 13/2008.(IV.30.) sz. rendelet szerint használta fel az intézmény.
Az fegyverneki telephelyen felhalmozási kiadás nem volt

ÖRMÉNYES

A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.
Az étkezési bevétel előirányzatát év közben meg emeltük, mert a második negyedévben jelentősen nőtt
az ebéd igény. Ez azonban a második félévtől visszaesett és így a tervet csak kisebb mértékben haladta
meg az étkezési térítési díj bevétel.
Az egyéb bevétel gondozási díj, ebédszállítás és nappali ellátásért fizetett díj. A nappali ellátásért
először ebben az évben fizettek az ellátottak, ez az eredeti költségvetésben nem szerepelt. A bevétel az
idősekre fordítottuk.
A szociálpolitikai támogatás a tervezett szerint alakult.
Az intézmény-finanszírozást a 8/2008 (III.25.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az
intézmény.

Kiadások

A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben
bérnövekedést jelentett a kereset kiegészítés a 162/2008.(VI.19.) k.rend. szerint.
A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.
A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a bevételeknél leírtak szerint változott.
Az energia felhasználás és az egyéb dologi kiadás megtakarítást mutat az eredeti előirányzathoz
képest. ( 2. sz. melléklet.)
Az örményesi telephelyen felhalmozási kiadás nem volt.

KUNCSORBA

A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
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Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az étkezési bevétel előirányzatát év közben csökkentettük egyrészt, mert változott a térítési díj
számításának szabálya, családi jövedelem helyett egyéni jövedelmet kellet figyelembe venni. Másrészt
dolgozók természetbeni étkezés helyett utalványt kértek.

Az egyéb bevétel gondozási díj, ebédszállítás és nappali ellátásért fizetett díj. A nappali ellátásért
először ebben az évben fizettek az ellátottak, ez az eredeti költségvetésben nem szerepelt. A bevétel az
idősekre fordítottuk.
A szociálpolitikai támogatás a tervezett szerint alakult, fent említettek miatt csak kisebb mértékben
nőtt.
Az intézmény-finanszírozást 8/2008 (III.25.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény.

Kiadások

A személyi juttatások ezen belül a bér felhasználás tervezett szerint alakult. Év közben bérnövekedést
jelentett a kereset kiegészítés a 162/2008.(VI.19.) kv.rendelet szerint.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés előirányzata azét csökkent, mert a dolgozók nem
kérték az ebédet.
Az energia felhasználás és az egyéb dologi kiadások kisebb megtakarítást mutat.
( 2. sz. melléklet)
Felhalmozási kiadások:

- számítógép vásárlás 193 e Ft
- térelválasztó fal 180 e Ft

Összesen: 373 e Ft
FEGYVERNEK

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére jóváhagyott összeget az adott feladat kiadásaira
fordította az intézmény. Év közben bérnövekedés a jogszabály szerinti kereset kiegészítés, iskolai
végzettség ( családsegítés ) és szeptembertől a gyermekjóléti szolgálatnál 0,125 fő növekedés miatt
volt. .Az egyéb dologi kiadások évközben növekedést mutattak az eredeti előirányzathoz képest. Ez az
eredeti tervkoncepcióban jóváhagyott, tervezhető dologi kiadások miatt következett be, amelyek
előirányzat módosítását a Képviselő Testület jóváhagyta.

6./ Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről.

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre
szakmai munkáját.
Fegyvernek: 2008-ban a szakmai munkában több jogszabályban változás történt. Az egyik a nappali
ellátásban az étkezésen kívüli térítési díj bevezetése. Az idősek elfogadták, a klubok igyekeztek
változatos programokkal, még több személyre szóló gondoskodással megtartani a klubtagokat. Ellátotti
létszámcsökkenés nem következett be, szinten tudtuk tartani a tervezett létszámot. A másik jelentős
változás a házi segítségnyújtásban volt. Csak szakértői vizsgálattal lehetett az igénylőket felvenni,
valamint törvény írta elő minden rászoruló igénylő ellátási kötelezettségét és elutasítani nem lehet. 27
fő ellátottról 33 főre emelkedett a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, melyet az idősellátásban
dolgozók átcsoportosításával, valamint az önkormányzati forrásból származó 300 000 Ft túlórára
kapott összeggel tudtuk ellátni.
Pályázatot nyújtottunk be az ÉAOP keretén belül az I. sz. Annaházi Klub felújításához,
eszközpótlásokhoz, amely folyamatban van.
A Családsegítő Szolgálaton belül mindkét szociális segítő főiskolai végzettséget szerzett. Egy fő
Szociális gondozó és ápoló képzésben résztvevő tanulmányait támogattuk.
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A Gyermekjóléti Szolgálatnál szeptember elsejével + 0,125 létszámbővítés történt, valamint
önkormányzati határozat alapján együttműködési megállapodást kötöttünk az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskolával a gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében.

Örményes: 2008-ban az étkeztetési szakfeladaton többen igényelték a házhozszállítást 25 fő, valamint
a vasút túloldalán élő idősek is igényelték az étkeztetést és házi segítségnyújtást, amely a település
szerkezetéből adódóan jelentős többletterhet rótt az intézmény dolgozóira. Nehezen megközelíthető,
főleg télen, a távolság miatt időigényes kerékpárral bejárni a területet. Az ebédszállítást két turnusban
lehetett megoldani, ezáltal az idősek később kapták meg az ebédjüket. Megoldást jelentene egy
elektromos kerékpár beszerzése, valamint a közfoglalkoztatásból 1 ebédszállító alkalmazása.

Kuncsorba: A nappali ellátásban bevezetett térítési díj nem jelentett változást, a létszámcsökkenés
többnyire elhalálozások miatt történt. A gyermekjóléti ellátásban megjelentek a településre ez idáig
nem jellemző sokproblémás családok, megnőtt a védelembe vett gyermekek száma, és a
gyermekvédelmi esetek is megszaporodtak.
Az intézmény infrastrukturális ellátottsága javult:

- Megvalósult a számítógép vásárlás, Internet bekötés,
- megtörtént az épület belső átalakítása, a szakmai egységek el tudnak különülni jogszabály

szerint,
- Tiszteletdíjas gondozónő alkalmazásával megoldódott az étkeztetés házhoz szállítása.

A szakmai munka minőségi javítása érdekében Fegyverneken 3 fő, Örményesen 1 fő teljesítette
akkreditált továbbképzési kötelezettségét. A 2008. december 31-ig kötelezettek közül mindenki
teljesítette a továbbképzési kötelezettségeit.
A 3 településen a szakmai munkát összehangoltan együttműködve végeztük.

8./ A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése.
Az intézmény a pszichológus foglalkoztatására kapott összeget a feladatra fordította.
A pénzügyi tervhez jóváhagyott személyi juttatásokat az intézmény felhasználta, a megtakarítás a
megnövekedett dologi kiadások fedezetére szolgált.

II.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

a.) Az intézmény által ellátottak létszáma:

= óvodás ellátottak száma
Terv: Tény:

2007/2008. tanévben 332 fő, 332 fő,
ebből: Fegyvernek 275 fő, 275 fő,

Örményes 39 fő, 39 fő,
Kuncsorba 18 fő. 18 fő.

2008/2009. tanévben 319 fő, 329 fő,
ebből: Fegyvernek 272 fő, 271 fő,
Örményes 35 fő, 41 fő,

Kuncsorba 12 fő. 17 fő.

Sajátos nevelési igényű. ell.
2007/2008. tanévben 4 fő, 4 fő,
ebből: Fegyvernek 4 fő, 4 fő,

Örményes 0 fő, 0 fő,
Kuncsorba 0 fő. 0 fő.

2008/2009. tanévben 3 fő, 5 fő,
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ebből: Fegyvernek 3 fő, 2 fő,
Örményes 0 fő, 1 fő,

Kuncsorba 0 fő. 2 fő.
Bejáró gyermek (Tiszabőről): 9 fő. 9 fő.
átlag étkező gyermeklétszám 168 fő. 180 fő,
Ebből: Fegyvernek 144 fő, 148 fő,

Örményes 16 fő, 22 fő,
Kuncsorba 8 fő. 10 fő.

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest 1 fővel csökkent. Az étkezést
igénybevevők pedig 4 fővel nőtt .
A társult települések esetében:
Örményes: gyermeklétszám 6 fővel nőtt, étkezést igénybevevők 6 fővel szintén nőtt.
Kuncsorba: gyermeklétszám 5 fővel nőtt , étkezést igénybevevők 2 fővel szintén nőtt.

= bölcsődés ellátottak
Terv szinten : 10 fő, Tény: 9 fő,

Ellátott főbb csoportok száma:
Telephely Csoportszám

délelőtt délután
Fegyvernek:
Ujtelep 4 3
Központi 3 2
Annaházi 3 2
Szapárfalu-i 2 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,9 fő
Bölcsőde 1 1
Örményes :
Napsugár óvoda 2 2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 20, 5 fő
Kuncsorba:
Kuncsorbai óvoda 1 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 17 fő

b./ Feladatellátást végző dolgozók
A közalkalmazotti létszám 2008. évi tervhez képest nem változott. A létszám 50,45, a törvényekben
(Kv.és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti gyermeklétszám és csoportszám 25,75 fő
óvodapedagógust és 16,75 dajka,ill.technikai személyzetet, valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1
fő kisegítő személyzetet igényel. A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többszörösen
módosított 6/2003.(I.30.) sz. rendelete szerint 1 fő fejlesztő pedagógust, és 4 óra/hét integrált nevelési
feladatokra 0,2 fő gyógypedagógust engedélyezett. A gazdasági feladatok ellátására 3,75 fő létszám
van .

A létszám alakulás állománycsoportonként: Terv Tény

Főfogl. Részfogl. Főfogl. Részfogl.

Fegyvernek

Vezetők:



18

- Óvodaigazgató 1 1
Telephelyvezető 5 5
- Gazd. vezető 1 1 Szakdolgozók:

- Óvónő 16 16
- Logopédus 0,2 0,2

- Fejlesztő ped. 1 1
- gondozónő 1 1

Ügyvitelt ellátó és techn.
- óvodatitkár 1 1
- gazd. Ügyintéző 0,75

0,75 - Dajka 13,5 13,5
- bölcsödei kisegítő 1 1

- Karbantartó 1 1
Összesen: 28 14,45 28

14,45

Örményes

Vezetők:
- Telephelyvezető 1 1

Szakdolgozók:
- Óvónő 2 2

Ügyvitelt ellátó és techn.

- Dajka 1,75

1,75

Összesen: 3 1,75 3 1,75

Kuncsorba

Vezetők:
- Telephelyvezető 0,875

0,875 Szakdolgozók:
- Óvónő 0,875

0,875 Ügyvitelt ellátó és techn.

- Dajka 1,5

1,5

Összesen: 3,25 3,25
Mindösszesen: 31 19,45 31 19,45

Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban
áll.

c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:
Az épületek számában 2008. évben változás nem volt.
A rendelkezésre álló épületek száma 13 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1.
A társult községek az épületeket csak használatra adták át.
Az épületek alapterülete összesen:

Fegyvernek: 1.953,32 m2
Örményes: 280 m2
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Kuncsorba: 163 m2.
Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása (csak Fegyvernek) az előző
évhez képest – a Bölcsőde játékudvarán térburkolat készítése, mint építmény Pénzügyi finanszírozása
önkormányzati támogatás. Az épületek, építmények tervszerinti értékcsökkenése 1007 e Ft.
Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változások:
éves értékcsökkenési leírás miatt 48 e Ft.. Átadásra, illetve kivezetésre került 2 db. számítógép, melyet
a hivatal tart nyilván. 221 e Ft.
(mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi)

d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának
értékelése

= 2008-ban az óvoda zavartalan működését szakmai és gazdálkodási szempontból egyaránt
pozitívan értékeljük.
Elkészült minden Szabályzatunk amely a társulásból eredő feladatunk volt. Közös
nevelési programunk cél és feladatrendszerét kidolgoztuk, megtartva mindenütt a helyi
sajátosságokat, a települések eredményeire építve határoztuk meg a feladatainkat.

A Nevelési év Szakmai feladatait az intézmény Működési tervéből bontják le a
telephelyek, ezek megvalósításáért és számonkéréséért a vezetők felelnek.

= Némi csökkenést mutatott 2008-ban a gyermeklétszám alakulása Fegyverneken és
Kuncsorbán, Őrményesen a 2007 évihez képest pedig növekedett. Fegyverneken magas volt a
mozgás településen belüli költözködésből, illetve a településből való elköltözés miatt.
Őrményes és Kuncsorba minden óvodáskorú gyermeke óvodába jár, Fegyverneken pedig a 3-6
évesek 88%-a óvodás.
A rendszeres óvodába járás szeptembertől-decemberig több gondot okozott mint általában, 3
család esetében folyamatos volt a rendszeres felszólítás, a Családsegítő közreműködése,
hatósági eljárás kezdeményezése.
A bölcsődében 12 kisgyermek jár, és jelenleg az a tapasztalatunk, hogy sokat csökkent a
hiányzás, emelkedett a kihasználtság.

= Optimálisak voltak és jelenleg is azok a személyi feltételeink, iskolai végzettsége minden
dolgozónak az előírásnak megfelelő.
Tárgyi feltételeinkben lényeges javulásról tudunk számot adni intézményi szinten.
Több pályázaton sikeresen vettünk részt, a szülői támogatások jelentősek voltak.
Különösen Őrményes és Kuncsorba tárgyi feltételrendszere gyarapodott, minőségi cserével
esztétikusabbá-szebbé váltak óvodáink.

= Nevelőmunkánk alapvető tevékenysége a játék, amely a gyerekek napirendjének a gerincét
alkotja. Minden játékfajta és játéktípus feltételrendszerét megteremtjük – figyelembe véve a
gyerekek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét.

= Telephelyeinken a sajátos hagyományok érvényesülnek – más-más tartalommal – a közös cél
és feladatrendszer figyelembe vételével.
Arra törekszünk, hogy ezek a hagyományok tegyék gazdagabbá, szebbé a mindenapjaikat,
érzelmileg kötődjenek közvetlen környezetükhöz, településünkhöz.

= Sok energiát fordítunk az egészségük megóvására – különösen a helyes és egészséges életmód
tudatosítására helyezünk nagy hangsúlyt (gondozási feladatok, mozgás, testedzés, táplálkozás
kultúra, stb.).
A helyi programban vállalt minden szolgáltatás jól működik. Külön eredmény, hogy
Őrményesen és Kuncsorbán is megoldott a logopédiai kezelés, a felzárkóztató foglalkozás,
illetve a sajátos nevelési igényű gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás.
Ebben az évben jelentősen emelkedett a hittan foglalkozásokon résztvevő gyermekek száma.
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= A bölcsődei csoport működése folyamatos, az ott folyó szakmai munkát a Bölcsődék
Módszertani Központjának ellenőrei megtekintették. Mind a feltételrendszerrel, mind pedig az
ott folyó szakmai munkával elégedettek voltak, melyet jegyzőkönyvvel támasztottak alá.

= Mind két intézménytípusban törekszünk a partnereink elégedettségét megszerezni. Nyitottak
vagyunk az érdeklődők számára. A minőségi munkavégzés eredményei mérhetőek, törekszünk
továbbra is az óvoda-bölcsőde szakmai eredményeinek a növelésére.

e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése.

Fegyverneki Óvodák
2008. évben eredetileg az óvodák részére 151.505 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Ez az összeg évközben 2.257 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 1.051 e Ft-al csökkent
az élelmezés igénybevételének csökkenése miatt .
A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, csökkent 1.176 e Ft-al,
melyet a GYVT évközi változásai okoztak , valamint az élelmezés igénybevétele sem érte el a
tervezett szintet betegségek, egyéb okok miatt. Támogatásértékű bevétel 46 e Ft főiskolától kapott
mentori díj.
Módosítást eredményezett a szülői rendezvényekből 577 e Ft, helyi Alapítványoktól (Óvónők
továbbképzésére, úszásoktatásra, nyári tábor szervezéshez) 421 e Ft.
Az intézményfinanszírozás növekedés 2.455 e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami fedezet, valamint a vezető jutalmára ,pályázaton nyert taneszköz beszerzéshez
pénzeszköz.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetésünk 153.762 e Ft. Ezt a bevételi tervet
154352 e Ft-ra teljesítettük, 100,38 %-ra , eltérés az intézmény finanszírozásnál többlet 590 e Ft,
melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,19 %-ra teljesítette.
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,65 %. Évközben a

bérelőirányzatból átcsoportosításra került karbantartási feladatok kiadásai közé. A bérfelhasználás
teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.) Helyettesítési
díj felhasználásunk összefüggésben van a betegszabadság, táppénz hozzájárulásra kifizetett magas
összeggel. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege felhasználásra került
teljes egészében, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat
elvégzése után volt kifizetés . Az eredetileg tervezett 1%-os változóbér felhasználása
karbantartási feladatok fedezeteként szolgált.
Mivel üres álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás.
Egyéb személyi juttatások teljesítése 97,58 %, 207 e Ft továbbképzési maradvány. Kiadási
megtakarítás évközben a dolgozók munkahelyi étkezési hozzájárulásánál volt, mely abból adódik,
hogy főleg nyári hónapokban kisebb mértékben veszik igénybe a munkahelyi étkeztetést, valamint
táppénzes állomány időszakára az étkezési hozzájárulást. Az itt keletkezett megtakarítás kompenzálta
az egyéb személyi jellegű kifizetések (dolgozók részére tárgyjutalom, ill .utalványok ), valamint az
egyéb intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos többletek összegét. Biztosítottuk a bejáró óvónők részére
az utazási költség 80 %-át. A betegszabadságra kifizetett összeg 2008. évben az előző évi szinten volt,
fedezetét a bérmegtakarítás biztosította. A pedagógusok továbbképzésére biztosított központi
pénzeszköz felhasználásra került teljes mértékben .
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A fentebb említett változóbér
(karbantart. fordított) járuléka is átcsoportosításra került dologi kiadások fedezetére. A táppénz
hozzájárulás kifizetésénél ugyanaz a helyzet, mint a betegszabadság esetében.
Dologi kiadások teljesítése 98,17 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat a módosított
előirányzathoz képest.
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A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg teljes mértékben
felhasználásra került. (4.sz.melléklet szerint.). A köt. szakmai beszerzésre biztosított központi
pénzösszeg, valamint e célra Önkormányzat által biztosított (pályázaton nyert) összeg szintén
felhasználásra került a 2008 évi tervben meghatározott feladatokra. Az Önkormányzat által biztosított
kötött felhasználású: Úszásoktatásra 100 e Ft- , 50 e Ft nyári tábor utazási költséget fedezett. Az
alapítványoktól átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz, nyári táborhoz) szintén maradéktalanul
felhasználásra kerültek. Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből
befizetett bevételek felhasználását. Az 577 e Ft-ból 190 e Ft került évközben felhasználásra
elsősorban az Újtelepi Óvodaegységnél felszerelések, berendezések újítására, pótlására. Négy
tagóvoda egység Szülői Munkaközössége az érintett óvodavezetőséggel egyetértésben úgy döntött,
hogy a 2008. évi összeget átviszi a következő évre és a 2009. évi bevételekkel együtt nagyobb feladat
megoldásához használják fel, ez 387 e Ft.
Az egyéb dologi kiadások teljesítése 94,22 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások
évközben több alkalommal módosításra kerültek. A gázenergia és villamos energia felhasználás
kevesebb a tervezettől (az elszámolás 2009.évre tolódik). Összességében az energia költségekre
biztosított előirányzat maradványunk 286 e Ft.
Elvégeztettük a szükséges és halaszthatatlan karbantartásokat. Elsősorban anyagokat vásároltunk és a
munkálatokat saját dolgozóink, valamint eseti megbízással egy-egy szakember végezték el. Nagy
segítség volt a Polgármesteri Hivataltól egy fizikai (közhasznu) foglalkoztatott is. A karbantartásra
eredetileg tervezett összeget jóval meghaladja a tényleges teljesítés, ezért volt szükség a fentebb
említett bér és járulék átcsoportosítására ( változóbér.) Az egyéb kiadások tartalmazzák az OTP-nek
számlakezelésért fizetett díjat, a vagyonbiztosítási díjat valamint a rehabilitációs hozzájárulást.
2006.szeptember 1-től a pénzügyi jogszabályok változása miatt cégtelefon adót is fizet az intézmény.
Az év során felújítást, beruházást nem tudtunk végrehajtani pénzügyi eszközök hiánya miatt.

Bölcsőde
2008. évben eredetileg a Bölcsőde részére 7.077 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Ez az összeg évközben 895 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 240 e Ft-al csökkent az
élelmezés igénybevételének csökkenése miatt .
A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, növekedett 117 e Ft-al,
melyet a GYVT-ben részesülők évközi változásai okoztak .
Az intézményfinanszírozás növekedés 696 e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami fedezet, valamint a játszóudvar befejezéséhez kapott önkormányzati kiegészítés.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 7.972 e Ft. Ezt a bevételi tervet 7.972 e Ft-
ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)
Kiadások alakulása:
A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatát 99,07 %-ra teljesítette.
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat
módosításra került- növekedett: belső helyettesítések, kereset kiegészítés miatt. A bérfelhasználás
teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztositva voltak . (2. sz. melléklet.) Mivel üres
álláshely évközben nem volt, így átmenetileg sem keletkezett ilyen címen bérmegtakarítás.
Egyéb személyi juttatások teljesítése 100 %. Kiadási megtakarítás évközben a dolgozók munkahelyi
étkezési hozzájárulásánál volt, mely abból adódik, hogy főleg nyári hónapokban kisebb mértékben
veszik igénybe a munkahelyi étkeztetést valamint táppénzes állomány időszakára az étkezési
hozzájárulást. Az itt keletkezett megtakarítás kompenzálta az egyéb személyi jellegű kifizetések (
dolgozók részére tárgyjutalom, ill. utalványok ).
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
Dologi kiadások teljesítése 96,46 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat a módosított
előirányzathoz képest.
A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg teljes mértékben
felhasználásra került. (4.sz.melléklet szerint.).
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Az egyéb dologi kiadások teljesítése 94,48 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások
évközben több alkalommal módosításra kerültek. A gázenergia és villamos energia felhasználás
kevesebb a tervezettől (az elszámolás 2009.évre tolódik). Összességében az energia költségekre
biztosított előirányzat maradvány 54 e Ft.
A Bölcsőde 2007. évi pénzmaradványa 322 e Ft teljes mértékben felhasználásra került, a működéssel
kapcsolatos (eszközök beszerzése) áthúzódó feladatokra.
Az év során beruházásként került megépítésre a játszóudvar térburkolata, mint építmény. Bekerülési
költsége 400 e Ft, melyet önkorm. kiegészítő finanszírozás fedezte.

Örményes Napsugár óvoda
2008. évben eredetileg az Óvoda részére 19.860 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
A saját bevétel teljesítése 99,57 % , lemaradás oka az ingyenes étkeztetés nagyobb arányú volt, így a
szoc..pol. növekszik.
Támogatásértékű bevétel a szoc.pol. támogatás, mely teljes mértékben a gyermek élelmezéssel van
összefüggésben. Évközben növekedés volt 538 e Ft, az előzőekben leírtak miatt. Teljesítése 100 %,
mely szintén az élelmezés igénybevételének függvénye.
Módosítást eredményezett a szülői rendezvényekből 300 e Ft.
Az intézmény finanszírozás : a társulással az óvoda jobb pozícióba került a következőkkel – normatív
finanszírozás 1.785 e Ft, kistérségi támogatás 3.068 e Ft. Az előző évi szabad pénzmaradvány 1.260 e
Ft, is az intézmény finanszírozást javította, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy az Önkormányzatnak
kiegészítő finanszírozást nem kellett biztosítani.
Évközben az intézmény finanszírozás növekedés 368 e Ft. e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami fedezet.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 21.629 e Ft. Ezt a bevételi tervet 21.629 e
Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 94,80 %.
A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.)
A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset
kiegészítése. )
Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, étkezési
hozzájárulás, az előző évi kötelezettségvállalás teljesítése (jubileumi jutalom).
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
Dologi kiadások teljesítése 85,38 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat a módosított
előirányzathoz képest.
Az egyéb dologi kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest elsősorban az energia
tényleges felhasználása befolyásolta. Az energiára tervezett összeg 682 e Ft-al magasabb mint
amennyire szükség volt. A karbantartásra tervezett összeg egy része nem került felhasználásra, mely
2009. évi feladatként jelentkezik (gyermek mosdók felszerelésének cseréje).
Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből befizetett bevételek
felhasználását. Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek, ezen
túlmenően mintegy 220 e Ft-ot fordítottunk berendezések, felszerelések pótlására, cseréjére. Pályázat
útján (melyet a Fegyvernek-i Önkormányzat nyújtott be) nyert 1.254.206 Ft tovább emelte a szakmai
színvonalat. Beszerzésre került 1 db. számítógép teljes felszereléssel, óvodai bútorok-berendezési
tárgyak.
2008. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink
nincsenek.
A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kuncsorbai óvoda
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2008. évben eredetileg az Óvoda részére 13.252 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
A saját bevétel teljesítése 100 % , évközben módosítás volt, mely abból adódik, hogy az ingyenes
étkező gyermekek száma a tervezettől kicsivel magasabb, ez a szoc.pol. támogatásnál többletként
jelentkezik.
Támogatásértékű bevétel a szoc.pol. támogatás, mely teljes mértékben a gyermek élelmezéssel van
összefüggésben. Teljesítése 100 %, az előzőekben leírt változások mellett.
Módosítást eredményezett a szülői rendezvényekből 49 e Ft., valamint pályázatból 39 e Ft.
Az intézmény finanszírozás : a társulással az óvoda jobb pozícióba került a következőkkel – normatív
finanszírozás 795 e Ft, kistérségi támogatás 1.256 e Ft, viszont még emellett is az Önkormányzatnak
kiegészítő finanszírozást kellett biztosítani 2.480 e Ft-ot, az óvoda fenntartásához megállapodás
szerint Fegyvernek 1.517 e Ft-ot adott át.
Évközben az intézmény finanszírozás növekedés 151 e Ft. e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami fedezet.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 12.952 e Ft. Ezt a bevételi tervet 12.952 e
Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 99,33 %.
A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.)
A bérmaradvány tartós kötelezettségvállalással terhelt (tanévre biztosított MIP csoport tagjának kereset
kiegészítése. )
Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, étkezési
hozzájárulás .
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
Dologi kiadások teljesítése 99,11 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat.
2008. év folyamán a szükséges karbantartási feladatokat a Kuncsorba-i Polgármesteri Hivatallal
közösen sikerült elvégezni. Az egyéb dologi kiadásoknál maradvány van a szakmai eszközök
beszerzésénél, mely áthúzódó 2009. évre. Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői
rendezvényekből befizetett bevételek felhasználását. Szakmai kiadások elsősorban a szülői
munkaközösségek befizetéseiből történtek, ezen túlmenően mintegy 100 e Ft-ot fordítottunk
berendezések, felszerelések pótlására, cseréjére. Pályázat útján (melyet a Fegyvernek-i Önkormányzat
nyújtott be) nyert 563.577 Ft tovább emelte a szakmai színvonalat. Beszerzésre került 1 db.
számítógép teljes felszereléssel, óvodai bútorok-berendezési tárgyak.
2008. évi beruházási, felújítási feladatot nem hajtottunk végre, mivel ehhez anyagi lehetőségeink
nincsenek.
A kiadások teljesítését részletesen a 2. sz. melléklet, szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről
Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Pénzhiány miatt tartozásaink
teljesítését átütemezni nem kellett. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon
állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni, ami évről évre nehezebb.

g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése.

1.) 8/2008(III.5.) sz. Önk.rend. alapján úszásoktatás 100 e Ft , nyári tábor 50 e Ft.
Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre).
2.) 8/2008.(III.5.) sz. Önk. rend. alapján energiára 4.356 e Ft.
Felhasználása 4.016 e Ft. maradvány 340 e Ft.
3.) 1478-3/2008. kötelezettség vállalás alapján eszközbeszerzési pályázat támogatás: 316 e Ft.
Felhasználása: 100 %-os = textiliák, szőnyegek, konyhai felszerelések stb.
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III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA

Intézményünk az elmúlt gazdasági évet 480.812 e.Ft bevételi főösszeg mellet 471.638 e.Ft kiadási
összeggel teljesítette, így a korrekciók után a 2008. évi pénzmaradvány 9.174 e.Ft.

a) Az intézmény által ellátottak száma, a tanulócsoportok számának és
létszámának alakulása.

I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 16 csoport 16 csoport - 370 fő 366 fő - 4 fő
9-10. oszt. 2 csoport 2 csoport - 59 fő 60 fő + 1 fő
szakképző 4 csoport 4 csoport - 57 fő 58 fő + 1 fő

Feladat
napközi 5 csoport 5 csoport - 125 fő 121 fő - 4 fő
SNI 9 csoport 9 csoport - 38 fő 39 fő + 1 fő

Kedv.
étkezt

194 fő 205 fő + 11 fő

Az általános tanulók mutatószáma 4 fővel alacsonyabb, a szakiskolai és a szakképzős tanulók
mutatószáma 1 fővel magasabb a tervezettnél elköltözések, más intézménybe történő távozás
valamint a beiskolázás alakulása következtében.
A napközisek az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez
magyarázza az eltérést. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, több
tanuló esetében „visszahelyezés” történt.

II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 16 csoport 16 csoport - 359 fő 355 fő - 4 fő
eltérő 2 csoport 2 csoport - 6 fő 6 fő -

Feladat
napközi 3 csoport 3 csoport - 72 fő 54 fő - 18 fő
SNI 9 csoport 9 csoport - 56 fő 51 fő - 5 fő

Kedv.
étkezt

148 fő 146 fő - 2 fő

Az általános tanulók mutatószáma 4 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más
intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében.
A napközisek az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez
magyarázza az eltérést. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, több
tanuló esetében „visszahelyezés” történt.

III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 6 csoport 6 csoport - 101 fő 101 fő -

Feladat
napközi 1 csoport 1 csoport - 18 fő 20 fő + 2 fő
SNI 2 csoport 2 csoport - 11 fő 13 fő + 2 fő
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Kedv.
étkezt

61 fő 39 fő - 12 fő

A napközisek az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez
magyarázza az eltérést. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, több
tanuló esetében „visszahelyezés” történt.

IV. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 2 csoport 2 csoport - 12 fő 11 fő - 1 fő

Feladat
Kedv.
étkezt

5 fő 6 fő + 1 fő

Az általános iskolás tanulók mutatószáma 1 fővel kevesebb a tervezettnél más intézménybe történő
jelentkezés következtében.
Az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez magyarázza az eltérést.

b) A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai
átlaglétszáma az intézményre jellemző főbb csoportok szerint:

I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység:

Tervezett
(2008. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
igazgató 1 fő 1 fő 1 fő
ig.-helyettes 1 fő 1 fő 1 fő
gyakorlati okt. vezető 1 fő 1 fő 1 fő
Intézményegység-vez. 1 fő 1 fő 1 fő
tanító 8 fő 8 fő 8 fő
napközis nevelő 5 fő 5 fő 5 fő
tanár 19 fő -1 fő 18 fő 19 fő
szakoktató 1 fő 1 fő 1 fő
gyógypedagógus 2 fő -0,55 fő 1,75 fő 1 fő
fejlesztő pedagógus 1 fő 1 fő 1 fő
Kisegítő pedagógus +1 fő 0,25 fő 1 fő
gyermekvédelmi felelős 0,5 fő 0,5 fő 1 fő
Pedagógus összesen 40,50 fő 39,95 fő 39,50 fő 41 fő
Technikai
gazdasági vezető 1 fő 1 fő 1 fő
gazdasági vezető h. 1 fő 1 fő 1 fő
iskolatitkár 1 fő 1 fő 1 fő
pénztáros 1 fő 1 fő 1 fő
Pénztáros-iskolatitkár 1 fő 1 fő 1 fő
ped. asszisztens 2 fő -2 fő 1 fő 0 fő
karbantartó 1 fő 1 fő 1 fő
„Thermoház gondnok” 1 fő 1 fő 1 fő
Fizikai alkalmazott 1 fő -1 fő 0,25 fő 0 fő
takarító 5 fő 5 fő 5 fő
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konyhalány 1,75 fő 1,75 fő 3 fő
Technikai összesen 16,75 fő 13,75 fő 15,00 fő 15 fő
Összes dolgozó 57,25 fő 53,70 fő 54,5 0fő 56 fő

II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

Tervezett
(2008. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
tagintézmény-vezető 1 fő 1 fő 1 fő
tanító 8 fő 8 fő 8 fő
napközis nevelő 3 fő 3 fő 3 fő
tanár 13 fő 13 fő 13 fő
gyógypedagógus 2,75 fő 2,75 fő 3 fő
Fejlesztő pedagógus 1 fő 1 fő 1 fő
gyermekvédelmi felelős 0,25 fő 0,25 fő
Pedagógus összesen 29,00 fő 29,00 fő 29,00 fő 29 fő
Technikai
pénztáros-iskolatitkár 1 fő 1 fő 1 fő
ped. asszisztens 1 fő 1 fő 1 fő
karbantartó 1 fő 1 fő 1 fő
takarító 4 fő 4 fő 4 fő
konyhalány 2 fő 2 fő 2 fő
Technikai összesen 9,00 fő 9,00 fő 9,00 fő 9 fő
Összes dolgozó 38,00 fő 38,00 fő 38,00 fő 38 fő

III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény:

Tervezett
(2008. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
tagintézmény-vezető 1 fő 1 fő 1 fő
tanító 4 fő 4 fő 4 fő
napközis nevelő 0,5 fő -0,5 fő
tanár 4 fő 4 fő 4 fő
Pedagógus összesen 9,50 fő 9,00 fő 9,00 fő 9 fő
Technikai
pénztáros-iskolatitkár 0,75 fő 0,5 fő 1 fő
karbantartó 1 fő 0,75 fő 1 fő
ped. asszisztens 0,5 fő -0,5 fő 0,25 fő
takarító 1,5 fő 1,5fő 2 fő
konyhalány 1 fő -0,25 fő 1 fő 1 fő
Technikai összesen 4,75 fő 4,00 fő 4,00 fő 5 fő
Összes dolgozó 14,25 fő 13,00 fő 13,00 fő 15 fő
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IV. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

Tervezett
(2008. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
tagintézmény-vezető 1 fő 1 fő 1 fő
tanító 1 fő 1 fő 1 fő
Pedagógus összesen 2,00 fő 2,00 fő 2,00 fő 2 fő
Technikai
takarító 0,75 fő 0,75 fő 1 fő
Technikai összesen 0,75 fő 0,75 fő 0,75 fő 1 fő
Összes dolgozó 2,75 fő 2,75 fő 2,75 fő 3 fő

Intézmény összesen:
Tervezett
(2008. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
Pedagógus összesen 81,00 fő 79,95 fő 79,50 fő 81 fő
Technikai
Technikai összesen 31,25 fő 27,50 fő 28,75 fő 30 fő
Összes dolgozó 112,25 fő 107,45 fő 108,25 fő 111 fő

Az intézmény jan. 1-ei engedélyezett létszámkerete (8 órás álláshely; 2. oszlop) 112,25 főről az év
folyamán 4,8 fővel csökkent, így a dec. 31-ei záró létszámkeret 108,25 fő (4. oszlop). Az átlagos
állományi létszám (teljesítés; 3. oszlop) ebből következően az előző két érték közötti számított mutató:
107,45 fő (3. oszlop).

c) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások.

Az intézmény kezelésébe adott vagyon nyitó állománya 91.567 e Ft. Beruházásból és felújításból
11.339 e Ft-tal növekedett (Orczy: 10.699 e.Ft; Móra: 317 e Ft; Szalai: 323 e.Ft), értékcsökkenési
leírás miatt 10.295 e.Ft-tal, egyéb jogcím (kerekítés) miatt 1 e.Ft-tal csökkent a vagyonállomány.
Ezek együttesen 1.043 e.Ft vagyonnövekedést eredményezetek, így a vagyon záró nettó értéke 92.610
e.Ft. Az ezzel kapcsolatos mérlegtételek bemutatása a 6. és 7. sz. melléklet szerint.

d) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok
végrehajtásának rövid értékelése.

Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események 2008. gazdasági évben az alábbiak
szerint valósultak meg:

Rendezvények felsorolása:

Orczy Anna
Általános Iskola

és Szakiskola
Intézményegység

Móra Ferenc
Általános

Iskola
Tagintézmény

Szalai Sándor
Általános

Iskola
Tagintézmény

Kuncsorbai
Általános

Iskola
Tagintézmény

Félévi osztályozó értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

2008.01.16.

2008.01.18.

2008.01.16.

2008.01.17.

2008.01.18. 2008.01.18.
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 Szakiskola 2008.01.17.

Félévi értekezlet 2008.02.07.

Szalagavató ünnepség 2008.02.09.

Szakiskolások ballagása 2008.05.03.

Tanév végi osztályozó
értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

 Szakiskola

2008.06.09

2008.06.10.

2008.06.11.

2008.06.12.

2008.06.12.

2006.06.12. 2008.06.14

Ballagás 2008.06.14. 2008.06.14. 2008.06.21.

Tanévzáró ünnepély 2008.06.21. 2008.06.20. 2008.06.21. 2008.06.17.

Tanévzáró értekezlet 2008.06.27

Alakuló értekezlet 2008.08.25.

Tanévnyitó értekezlet 2008.08.01.

Tanévnyitó ünnepély 2008.08.31. 2008.08.31. 2008.08.30. 2008.09.01.

Az aradi vértanuk
emléknapja

2008.10.03.

Nemzeti Ünnep 2008.10.22.

A megvalósított feladatok minden esetben megfeleltek a Pedagógiai Programunkban előírt
elvárásoknak.

Az alapfeladaton túl az alábbi programokat sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység:
 Alapítványi Bál január 26.
 Farsangi ünnepség február 23-24.
 Tavasz 2008 március 14.
 Ifjúsági Gulyásfesztivál május 17.
 Orczy Napok (sportnap) június 4.
 Orczy Napok (diáknap) június 5.
 Mesterségek Vására szeptember 20.
 Vállalkozók fogadása október 28.
 Mikulás napi rendezvény december 5.
 Karácsonyi buli december 18.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
 Farsangi ünnepség február 9.; február 16.
 Alapítványi Bál április 12.
 Húsvéti hagyományok március 17.
 Anyák Napja április 30.
 Hulladékgyűjtés május 16.
 Móra Napok június 3-5.
 Mikulás napi rendezvény december 5.
 Karácsonyi ünnepség december 18.
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Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény
 Farsangi ünnepség február 16.
 Kis iskolák matematika versenye február 19.
 Húsvéti ünnepek március 17.
 Anyák Napja április 30.
 Gyermeknap május 25.
 Mikulás napi rendezvény december 5.
 Alapítványi Bál december 19.
 Karácsonyi ünnepség december 18.

Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény
 Farsangi ünnepség február 16.
 Húsvéti ünnepek március 17.
 Anyák Napja április 30.
 Gyermeknap május 25.
 Mikulás napi rendezvény december 5.
 Karácsonyi ünnepség december 18.

Tanórán kívüli foglalkozásainkat, a tervezett óraszámban , a megfelelő színvonalon sikerült
megvalósítani.

A Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megrendezését (2008. március) szakiskolai tagozatunk
tanulói is segítették. Kiemelt rendezvényeinkre a kulturális műsorokat rendre a Művelődési Házzal
közösen működtetett művészeti csoportjaink adták.

Diákjaink nagy számban neveztek és eredményesen vettek részt különböző tantárgyi versenyeken,
valamint a diákolimpián.

Az iskolai sportélet legfőbb mozzanatai:

 Diákolimpia

 Labdarúgó tornák
 Kézilabda

 Házi bajnokság őszi és tavaszi fordulói
 Móra Kupa
 Sportnap

A tervezett osztálykirándulások (a felső tagozaton két-három naposak) megvalósultak. Alsós
tanulóink ebben az évben is természetvédő táborban vettek részt Tiszapüspökiben.

e) Pénzügyi terv végrehajtása bevételek és kiadások értékelése

I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak mellett jelentős forrás-kiegészítést
jelentett a helyi és más vállalkozóktól kapott szakképzési hozzájárulás és a pályázatokon nyert
támogatások, valamint az egyéb saját bevételek. Ezek az összegek kötöttségük miatt nagyrészt a tárgyi
feltételek biztosítását szolgálják, különös tekintettel a szakképzésre. A tagintézmény pénzmaradványa
5.284 e.Ft,
amiből 4.846 e.Ft kötött maradvány, míg a szabad maradvány összege 438 e.Ft.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100 %, ami gyakorlatilag a módosított
tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti.
A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában alultervezett az étkezési bevétel (az

ellátottak térítési díja nem teljesült, de az alkalmazottak térítése ezt a mértéket is meghaladóan
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emelkedett). A bérleti díjak többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek (meghatározó tétel a
továbbszámlázott (áram) szolgáltatás a Rubicom Rt-nek) előirányzatát a teljesítés mértékéhez
igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított 24,4%-os növekedése e két tényező
együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 1.807 e.Ft-os, nem túl jelentős eltérés oka több tényező eredménye:
- az előző évi pénzmaradvány 6.081 e. Ft mértékű elvonása csökkentette, míg az év közbeni két
alkalommal fizetett „keresetkiegészítés” 2.429 e. Ft-tal növelte az előirányzatot, több előre nem
tervezhető kisebb tétel és a megállapodás szerinti korrekció két fegyverneki tagintézmény közötti
megosztásának elszámolása együttesen határozta meg a végleges nagyságot.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, az eredeti
tervben szereplő Munkaügyi Központ támogatásán felül a realizált bevételekhez igazítottuk a
módosított tervet. A szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való eltérése arányában nem számottevő.
A HEFOP pályázat végleges elszámolása mellett az „Útravaló ösztöndíjprogram” sikerei is jelentősen
hozzájárultak az előirányzat növekedéséhez.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek egy előző évről áthúzódó decentralizált szakképzési
pályázat elszámolásából származnak.

Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%.
Az eredetileg nem tervezett, de realizált egyéb működési célú bevételek jelentős része (könyvtár-,
szabadidő-, „Útravaló” ösztöndíjprogram) sikeres pályázatok eredménye, de sikerült különböző
alapítványi támogatásokra is szert tennünk. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök – koncepció
szinten ez a tétel sem tervezhető – a ténylegesen befolyt szakképzési hozzájárulásokat tartalmazza,
ebből a tételből 2.285 e.Ft csak 2009-ban kerül felhasználásra (kötött maradványként).

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,92%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 98,23%-os teljesítése megfelelő, az eredeti előirányzathoz való
0,45%-os (570 e Ft) eltérése csekély mértékű.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
28,37 %-os emelkedés főként a HEFOP továbbképzések végleges elszámolásának következménye.

A fizetendő járulékok kiadásának 98,34%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések
arányában keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,33%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított
1.134 e.Ft-os emelkedése nagyrészt a munkahelyi vendéglátás növekedéséből áll).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az itt keletkezett 45 e.Ft „túlteljesítés” nem tűnhet soknak, de az eredeti előirányzatot 474
e.Ft-tal meghaladó teljesítés, hozzászámolva a 2009. évi közel 500 e.Ft-os alapdíj emelkedést, milliós
nagyságrendű alulfinanszírozást prognosztizálhatunk a következő gazdasági évre.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az „Útravaló ösztöndíjprogram”
tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét és a tankönyvtámogatást
foglalja magában.

Beruházási kiadásaink 10.699 e.Ft-os pénzügyi forgalmának jelentős részét a decentralizált
szakképzési pályázaton nyert támogatás és szakképzési hozzájárulásból kapott összegek biztosították.
Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.
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II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak mellett forrás-kiegészítést egyéb
kisebb nagyságú saját bevételek jelentették.
A tagintézmény pénzmaradványa 1.436 e.Ft, amiből 1.436 e.Ft kötött maradvány, szabad maradvány

nem keletkezett.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100%, ami gyakorlatilag a módosított
tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti.
A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában alultervezett az étkezési bevétel (az

ellátottak térítési díja nem teljesült, de az alkalmazottak térítése ezt a mértéket is meghaladóan
emelkedett). A bérleti díjak , valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez
igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított 12,98%-os növekedése e két tényező
együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 6.313 e.Ft-os eltérés oka több tényező eredménye:
- az előző évi pénzmaradvány 1.863 e. Ft mértékű elvonása és a két fegyverneki tagintézmény közötti
megosztásának elszámolása (436 e.Ft-tal) csökkentette, míg az év közbeni két alkalommal fizetett
„keresetkiegészítés” 1.706 e. Ft-tal növelte az előirányzatot, legnagyobb súllyal azonban az
önkormányzati kiegészítést növelő előre nem tervezhető tételek (két fő GYES-ről visszatérése, egy fő
nyugdíjazása, egy fő szülési szabadra távozása) mértéke; - együttesen határozta meg a végleges
nagyságot.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, az eredeti
tervben szereplő Munkaügyi Központ támogatásán felül a realizált bevételekhez igazítottuk a
módosított tervet. A szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való eltérése nem számottevő. Az
„Útravaló ösztöndíjprogram” pályázatain sikeresen szerepelt a tagintézmény is.

Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%.
Az előirányzat sikeres sport pályázat és alapítványi támogatás eredményeként realizált 90 e.Ft saját
forrást.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,11%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 98,71%-os teljesítése megfelelő, az eredeti előirányzathoz való
0,73 %-os emelkedése nem számottevő.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
51,19%-os (3.076 e.Ft) növekedés a nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom, a fenntartó által
finanszírozott ped. továbbképzés, az „Útravaló ösztöndíjprogram”-on nyert mentori ösztöndíj,
valamint a bérből betegszabadságra átcsoportosított összeg együttes hatásának következménye.

A fizetendő járulékok kiadásának 98,89%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések
arányában keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,15%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 5
e.Ft-os emelkedése elhanyagolható).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az itt keletkezett 572 e.Ft „túlteljesítés” is soknak tűnik, de az eredeti előirányzatot 1.086
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e.Ft-tal meghaladó teljesítés, hozzászámolva a 2009. évi közel 500 e.Ft-os alapdíj emelkedést, milliós
nagyságrendű alulfinanszírozást prognosztizálhatunk a következő gazdasági évre.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az „Útravaló ösztöndíjprogram”
tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét és a tankönyvtámogatást
foglalja magában.

Felhalmozási kiadásaink 317 e.Ft-os pénzügyi forgalma egy 193 e.Ft-os épület felújításból és egy
124 e.Ft-os számítógép vásárlásából tevődik ki, fedezetét a fenntartó támogatásából ill. saját forrásból
biztosítottuk.
Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.

III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak mellett forrás-kiegészítést egyéb
kisebb nagyságú saját bevételek jelentették.
A tagintézmény pénzmaradványa 2.359 e.Ft, amiből 806 e.Ft kötött maradvány, a szabad maradvány

1.553 e.Ft-os összegéből 1.300 e Ft-ot figyelembe vettünk a 2009. évi költségvetés bevételeinek
tervezésénél.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,00 %, ami gyakorlatilag a módosított
tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti.
A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában felültervezett az étkezési bevétel (az

ellátottak térítési díja nem teljesült, az előző évhez képest csökkent a szolgáltatást igénybevevők
száma). A bérleti díjak, valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk.
A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított 10,85%-os csökkenése e két tényező együttes
hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 1.421 e.Ft-os eltérés oka több tényező eredménye:
- az előző évi pénzmaradvány 2.684 e. Ft mértékű elvonása csökkentette, míg az év közbeni két
alkalommal fizetett „kereset kiegészítés” 557 e. Ft-tal, az illetményemelés fedezete 251 e. Ft-tal
növelte az előirányzatot, valamint a normatíva elszámolások együttesen határozták meg a végleges
nagyságot.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, az eredeti
tervben szereplő Munkaügyi Központ támogatásán felül a realizált bevételekhez igazítottuk a
módosított tervet. A szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való 5,2%-os elmaradása a fent említett
létszámcsökkenés eredménye.

Az átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése adatmentes.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,72%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 96,23%-os teljesítése pénzmaradványt eredményez, az eredeti
előirányzathoz való 2,1 %-os csökkenés nem számottevő.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
15,56%-os (289 e.Ft) növekedés a fenntartó által biztosított munkaruha juttatás következménye.

A fizetendő járulékok kiadásának 94,32%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában
keletkezett.



33

A dologi kiadások teljesítése 94,86% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 491
e.Ft-os csökkenése az étkezők létszámcsökkenésének köszönhető).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az itt keletkezett 48 e.Ft „túlteljesítés” is nem tűnik soknak, az eredeti előirányzatot 299 e.Ft-
tal meghaladó teljesítés azonban igen, de a 2009. évi közel 500 e.Ft-os alapdíj csökkenés nem
prognosztizál nehézségeket a következő gazdasági évre.
A kötött dologi kiadásként tervezett iskolabusz kiadásai elmaradtak az erre a célra biztosított
bevételeknél, így 540 e.Ft. pénzmaradványt eredményezett az előirányzaton belül.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az ingyenesen biztosított
tankönyvek értékét és a tankönyvtámogatást foglalja magában.

Beruházási kiadásaink 323 e Ft-os pénzügyi forgalma 2 tételből áll, 2 számítógép, melyet saját
forrásból illetve eszközbeszerzési pályázati forrásból finanszíroztunk.

Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.

IV. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A 123 e.Ft. forrás-kiegészítést egyéb kisebb
nagyságú saját bevételek jelentették.
A tagintézmény pénzmaradványa 95 e.Ft, amiből 95 e.Ft kötött maradvány, szabad maradvány nem

keletkezett.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,00 %, ami gyakorlatilag a módosított
tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti.
A saját bevételek eredeti előirányzatának vonatkozásában alultervezett az étkezési bevétel (az

ellátottak térítési díja növekedett, az 50% normatív támogatásban részesülők szolgáltatást igénybevétel
növekedése miatt). A bérleti díjak, valamint az egyéb bevételek előirányzatát a teljesítés mértékéhez
igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez viszonyított 135 e.Ft-os növekedése e két tényező
együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 279 e.Ft-os eltérés oka gyakorlatilag az előző évi pénzmaradvány 295 e.Ft-os
összegével azonos nagyságrendű.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, a
szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való 2,59%-os elmaradása jelentéktelen.

Az átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése adatmentes.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,07%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 98,77%-os teljesítése megfelelő, az eredeti előirányzathoz való
0,78 %-os csökkenése nem számottevő.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
21,36%-os (66 e.Ft) növekedés több apró tételből tevődik össze.

A fizetendő járulékok kiadásának 98,82%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések
arányában keletkezett.
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A dologi kiadások teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,44%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított 3
e.Ft-os növekedése elhanyagolható).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az eredeti előirányzatot 34,23%-kal, 267 e.Ft-tal meghaladó teljesítés az előzmény nélküli
tervezés hibájával magyarázható, a 2009. évi tervezett átszervezés erre az előirányzatra gyakorolt
hatását nehéz prognosztizálni.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az ingyenesen biztosított
tankönyvek értékét és a tankönyvtámogatást foglalja magában.

Beruházási kiadás nem történt a vizsgált időszakban.

f) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről

Az iskola alapfeladatát és az önként vállalt feladatait a támogatási rendszernek, illetve a keletkezett
saját és átvett bevételeinek köszönhetően az eredetileg tervezett szintet meghaladóan látta el. A
használatra átadott vagyon állagmegóvásáról a legszükségesebb mértékig gondoskodtunk, a ránk bízott
vagyon értékét növelni tudtuk . Az oktatási, működési feladataink nagy mértékben tovább szélesedtek,
a feladataink ellátásához szükséges eszközök állományát a lehetőségek szerint fejlesztettük. A
működés feltételeit folyamatosan tudtuk biztosítani, abban fennakadás nem volt.

g) A 2008. évi költségvetésről szóló 8/2008. (III.05.) számú rendeletben kiemelt feladatok
végrehajtásának értékelése

1. A Móra Ferenc Általános iskola Tagintézmény a fenntartótól 300 e.Ft „céltámogatással” kéthetes
nyári tábort szervezett közel 50 diák részvételével. A nagy sikerrel végrehajtott program személyi
kiadásaira fordítottuk a támogatás teljes összegét (kiegészítve 71 e.Ft saját forrással).

2. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység 500 e.Ft önkormányzati támogatást
kapott iskolai rendezvények lebonyolítására. Iskolánk négy nagy rendezvényére, a március 15-ei
rendezvénysorozat, az Orczy- és a Móra-napok és az Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésének
költségeire fordította a teljes összeget.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

l./ Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.200 fő. A főbb csoportok
megoszlása nem változott. l8 éven aluli l.547 fő, aktív korú 4.344 fő, nyugdíjas korú l.309 fő.

1. Az intézmény a feladatokat 6,13 fő statisztikai létszámmal látta el.

A B C D E F Össz.

vezető igazgató 1,00 1,00

vezető könyvtáros 1,00 1,00

gazdaságvezető 0,75 0,75

vezető összesen 0,75 2,00 2,75

szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,00

művelődésszervező

házgazda 0,05 0,05

pénztáros 0,08 0,08

eladó 1,00 1,00

szakdolgozó össz. 1,05 1,00 0,08 2,13

technikai gondnok 1,00 1,00

takarító 0,25 0,25

technikai összesen 0,25 1,00 1,25

összesen 0,25 2,05 1,00 0,08 0,75 2,00 6,13
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A tárgyévet megelőző évek erőteljes létszámcsökkentése több önkéntes bevonását, az eddigiek
munkájának nagyobb kihasználását vonta maga után.

2. Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások:

Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt.
A 2008 december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 549 e Ft. A 2008. évi záró nettó érték 0 e Ft

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 15.141 e Ft volt, növekedés nem volt, 2008. dec.31-ig az
elszámolt értékcsökkenés 4.640 e Ft. A 2008 évi záró nettó érték 10.500 e Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 7.624 e Ft.

2008.évi fejlesztések 965 e Ft:
- Laptop vásárlása 290 e Ft
- Színpad függöny 387 e Ft
- Klímaberendezés 288 e Ft

Elszámolt értékcsökkenés 6.269 e Ft, 2008. évi záró nettó érték 2.320 e Ft.

3. Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette.

A könyvtárba a lakosság 8,6%-a (621 fő) regisztráltatta magát (közülük 422 fő iratkozott be) és
6.003 egységet kölcsönzött ki. A regisztrált használók száma a tavalyi 14%-os csökkenés után
újabb 8%-al csökkent, a kölcsönzött egységek száma a tavalyihoz képest 12%-al csökkent.

A könyvtárközi kölcsönzés a tavalyi felhasználás 54%-ra csökkent. A kért anyagok jelentős része
a felsőoktatásban résztvevők tanulmányaihoz szükséges dokumentum.

A tervszerű állományapasztást folytattuk. Az állomány 3%-t töröltük avulás és rongálódás miatt.
A helytörténeti jelentőségi médiagyűjtésre a létszámhelyzet miatt nem maradt lehetőség.

A művelődési ház a csoportokban folyó munkát tekintve a tervek szerint 9 fenntartott művészet
csoportot / 3 tánc, 3 citera, ,1 fafaragó, 1 női kar, 1 népdalkórus /működtetett.

A befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát
végeztek.

A rendezvényeket a módosított rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény.

4. A pénzügyi terv végrehajtása
Az intézmény a bevételeit 100%-ra, kiadásait 99,22%-ra teljesítette. Az eredeti költségvetésben

jóváhagyott létszám nem változott, az eredeti költségvetést 2.573 e Ft-al emelte meg a Képviselő
testület. (1.sz. melléklet. )

BEVÉTELEK:
Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.
Az étkezési bevétel az eredeti előirányzathoz képest kissé alacsonyabban alakult, mivel a
természetbeni étkezés helyett utalványt kértek a dolgozók egyes hónapokban. Erre a
jogszabály lehetőséget ad. Az egyéb bevételeknél a teljesítés kissé magasabb Az egyes kieső
bevételeket pótolták a nem tervezett, vagy a tervezettnél nagyobb bevételek. Ilyen kieső
bevétel volt a gyermekszínház, mivel érdeklődés hiányában az előadások elmaradtak, az
internet használat, a könyvtári tagdíj, az ÁFA. Amennyiben több az ÁFA mentes értékesítés,
esetünkben a dohány és a terembérleti díj, a saját bevétel nem csökken csak az Áfa tartalom.
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Nagyobb lett a bevétel a bérleti díjakból, a tombola értékesítéséből, a kévéházi forgalomból, a
nevezési díjakból és az egyéb könyvtári bevételekből ( 2. sz. melléklet. )

A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják.
- A NKA –tól a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megrendezésére
- Önkormányzati támogatás az Elnézést Zenekar eszköz vásárlásához

A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetések könyvtári támogatás és SZJA 1%
felajánlás.

Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 8/2008.(III.25.)sz.
önkormányzati rendelet alapján.
A pénzmaradványt az intézmény a 13/2008.(IV.30.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK
A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak
megfelelően alakult.
Növelést kértünk a bér előirányzaton a központi kereset kiegészítés és vezetői jutalom miatt.
Csökkentést javasoltunk év közben több okból. A nyugdíjba vonuló könyvtáros helyére
felvett dolgozó nem tudott az eredetileg tervezett időpontban kezdeni csak két hónap múlva.
Ez a betanulási időszakot rövidítette le. A hosszabb betegszabadság, a honorárium és a
szakkörvezetői díj számlára kifizetése (dologi kiadás lett) szintén megtakarítást
eredményezett. Az egyéb személyi juttatásoknál a kifizetett versenydíjak növelték meg a
felhasználást, fedezete a többletfeladatokra kapott előirányzat.
A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak.
A dologi kiadásokon belül az étkezési kiadás kissé alacsonyabb az eredetileg tervezettnél,
okát a a bevételeknél leírtuk.
Az egyéb kiadások között az energia kiadásokra a 2008 évi koncepcióban 2.658 e Ft-ot
hagyott jóvá a Képviselő testület, ezzel szemben a tényleges felhasználás 2.357 e Ft volt. A
megtakarítás a pénzmaradvány része (kötött).
A kávéházi áru beszerzés előirányzata kissé növekedett (igény szerint), ennek fedezete a
bevétel volt.
A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, önkormányzati
pályázatok felhasználást, a személyi juttatásoknál említett számlás kifizetéseket tartalmazza.
Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra (Majális, Diák-
Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza Napja, Gyermekszínjátszó Találkozó, fellépő csoportok úti
költsége) kapott előirányzatot felhasználta azzal az Önkormányzat fele elszámolt. Az eredeti
költségvetésben egy összegben szerepeltettük, mivel akkor még nem lehetett tudni, hogy
ebből mennyi lesz a dologi kiadás, mennyi a személyi juttatás. Év közben ezt módosította e
képviselő-testület. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a szakmai anyag,
irodaszer, versenydíj, reprezentáció, gépkocsi használat és egyéb kiadás, amelyek
előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javasatot nyújtottunk be.
Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult.

Beruházást a művelődési háznál végeztünk
-Laptop 290 e Ft
-Színpad függöny (közm. érd. növ.tám) 387 e Ft
-Klíma berendezés 288 e Ft
Összes beruházás 965 e Ft

5. Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi
feltételeket erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység
sokrétűsége miatt nem tud minden igényt kielégíteni.



37

6. A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:
A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények
egyre több látogatót vonzanak.(Gyermekszínjátszó találkozó, Virágzó Tisza Napja, Diák-
Gulyásfesztivál).
A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják.
A fellépő csoportok utiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük.
A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének.

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

1.) Az intézmény feladata, és az intézmény által ellátottak létszáma

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, végrehajtja a testületi
szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.
Gondoskodik a fegyverneki és örményesi lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb
színvonalon történő ellátásáról.
Fegyvernek nagyközség lakosinak száma 7.163 fő; Örményes község lakosainak száma 1.154 fő.

2.) Létszám adatok

A Körjegyzőségnél a teljesített átlagos állományi statisztikai létszám 39,825 Fegyverneken 33,825: 8
órás átlagos állományi statisztikai létszám, Örményesen 6: 8 órás átlagos állományi statisztikai
létszám. Ebből Fegyverneken 30 fő 8 órás foglalkoztatású, 8 fő részfoglalkoztatású ( 5 fő 8 órás
álláshely ) köztisztviselő, Örményesen valamennyi köztisztviselő teljes munkaidőben van
foglalkoztatva 2008. évben.

3.) Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett
változások

A Körjegyzőség rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 alapterületű ingatlan a berendezéseivel
együtt, Fegyvernek, Felszabadulás út 171. sz. alatt, Örményesen 1 db, 318 m2 alapterületű ingatlan, a
berendezéseivel együtt, melyeket az önkormányzatok biztosítanak számára.
Az épület állaga megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására.

A Körjegyzőség 2008-ban vásárolt egy ügyirat-kezelő rendszert a netTeam Magyarország Zrt-től. A
beruházás bruttó értéke 856 e Ft Ft. Év közben 182 e Ft értékcsökkenést számolt el az intézmény a
beruházás után, így a 2008. december 31-i záró állomány 674 e Ft

4.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása

A szakmai munkáról önálló anyag készül.

5.) Pénzügyi terv végrehajtás, bevételek és kiadások teljesítése

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzat eredetileg 131.910 eFt volt, Fegyverneknél 114.710 eFt, Örményesnél 17.200 e Ft. Ez az
összeg évközben 7.197 e Ft-tal nőtt. Így jelenleg a módosított előirányzat 139.107 eFt.
Ezen összeg 134.870 e Ft intézmény finanszírozásból, 1.647 e Ft egyéb támogatásból ( népszavazásra kapott
támogatás és ülnöki díj ), 197 e Ft intézményi saját bevételből ( igazgatás szolgáltatási díj befizetés ), 2.393 e Ft
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pénzforgalom nélküli bevételből ( előző évi pénzmaradvány ) tevődik össze. A bevételi tervét a Körjegyzőség
100,51%-ra teljesítette, a teljesítés összegszerűen 139.817 eFt. Az intézmény finanszírozás a beszámolási
időszakban - 100,51%-os teljesítést mutat, ami 135.583 e Ft-ot jelent. A bevételi tervben szereplő egyéb
támogatások , ( népszavazásra kapott támogatás ) az előirányzathoz viszonyítva 99,63%-ra teljesültek (1.641 e
Ft). Az intézményi saját bevételekből az éves előirányzat 102,03% - a 201 e Ft ( igazgatási szolgáltatási díj )
folyt be a beszámolási időszakban . A Körjegyzőség pénzmaradványa 2008.-ban 712 e Ft, mely teljes egészében
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatát illeti, a Körjegyzőzés 2008. évi túlfinanszírozása miatt.

adatok ezer forintban

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

INTÉZMÉNY
FINANSZÍROZÁS

1.) Finanszírozás
összesen 114610 117324 118037 100,61 17200 17546 17546 100 131810 134870 135583 100,53

- állami támogatás 10641 11883 11883 100 344 344 100 10641 12227 12227 100

- körjegyzőség 4440 4440 4440 100 - - - 4440 4440 4440 100

- 13. havi
illetmény 3638 3645 3645 100 3638 3645 3645 100

- 5%-os
illetmény
növekmény 2563 3798 3798 100 344 344 100 2563 4142 4142 100

- önkormányzati
támogatás 103969 103844 104557 100,69 17200 16922 16922 100 121169 120766 121479 100,59

- Egyszeri
bérkiegészítés - 1597 1597 100 - 280 280 100 - 1877 1877 100

2.) Egyéb
támogatás - 1310 1304 99,62 - 337 337 100 - 1647 1641 99,63

- népszavazásra
kapott támogatás,
ülnöki díj - 1310 1304 99,62 - 337 337 100 - 1647 1641 99,64

3.) Intézményi
saját bevételek 100 57 61 107,02 - 140 140 100 100 197 201 102,03

4.) Pénzforgalom
nélküli bevételek - 1557 1557 100 - 836 836 100 - 2393 2393 100

- Előző évi
pénzmaradvány - 1557 1557 100 - 836 836 100 - 2393 2393 100

Bevétel összesen: 114710 120248 120959 100,59 17200 18859 18859 100 131910 139107 139818 100,51

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzat eredetileg 131.910 e Ft volt. Fegyverneknél 113.879 e Ft, Örményes esetében 18.031 e Ft.
Év közben 7.197 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzat. Így a kiadások előirányzata 139.107 e Ft –ra módosult. A
kiadás összességében 100 % -ban teljesült, 139.106 e Ft összegben . Ez megfelel éves teljesítésnek.
A kiadások részletesen az alábbiak:

Személyi juttatások: Előirányzata 96.759 e Ft. Ebből teljesített kiadás: 96.758 e Ft, mely 99,99 % - os.

Járulékok: Előirányzata 28.756 e Ft, ez 100 %- ban teljesült , amely 28.756 e Ft. Ezen összeg megfelel a
tervezettnek.

Dologi kiadások: Előirányzata 12.736 e Ft. A teljesített kiadás 12.736 e Ft, 100 %-os teljesítést mutat, ami
megfelel éves szinten a tervezettnek.

Beruházások: Előirányzata 856 e Ft. A teljesített kiadás 856 e Ft, megfelel az előírásnak.
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A kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Módosí-
tott

előir.
Teljesí-

tés %
Eredeti
előir.

Módosí-
tott

előir.
Teljesí-

tés %

KIADÁS

1.) Személyi
juttatás 80293 83744 83744 100 11683 13015 13015 100 91976 96759 96758 99,99

2.) Járulékok 23575 24885 24885 100 3314 3871 3871 100 26889 28756 28756 100

3.) Dologi
kiadás 10011 9932 9932 100 3034 2804 2804 100 13045 12736 12736 100

4.)
Felhalmozási
kiadások - 856 856 100 - - - - - 856 856 100

- Beruházás - 856 856 100 - - - - - 856 856 100

Kiadás
összesen 113879 119417 119417 100 18031 19690 19690 100 131910 139107 139106 100

6.) Az intézmény működésének rövid összefoglalása

Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Szállítóink felé mindig határidőre teljesítettük a
kifizetéseket, vevőink mindig határidőre fizették számláikat, ezért az intézménynek kintlévősége nincs 2008-
ban.

7.) Az intézmény kiemelt feladatainak végrehajtása

Az intézménynek kiemelt feladata nem volt 2008-ban.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Körjegyzőség vagyoncsoportja illetve a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai az alábbi
feladatokat végzik:

27 ha park karbantartását, 33,7 ha erdő művelését, 297 ha szántó, ebből saját 154 ha, haszonbérelt 125
ha, 60 ha gyep.
A hivatal használatában lévő ingatlanok közül 27 lakás 1643 m2-el, nem lakás céljára szolgáló
helyiség 15 épületben 28 bérlemény, 2686 m2 területtel, egyéb ingatlanok (temető, temetői épületek,
húsbolt, hivatali épületek) 13, 1881 m2-el.
A lakások közül 5 jelenleg üresen áll, a bérlemények közül 7 üres, ebből 3 az önkormányzat
használatában van.
A hivatal feladata még 43,483 km út fenntartása, karbantartása, járda építések bonyolítása, közterület
ellenőrzés.
A mezőgazdasági, park gondozási és egyéb feladatok ellátását 6 MTZ áll rendelkezésre, ebből 1 nem
használható, 1 K162 markoló, 3 tárcsa, 2 talajművelő (kombinátor, kapa), 3 önjáró fűnyíró, 7 kézi
fűnyíró, 2 T16 traktor, 2 szárzúzó, 2 vetőgép (gabona szemenkénti), 1 permetező, 3 eke, 1 szippantó,
1 borona-simító, 1 gyűrűshenger, padkahenger, asztalosipari gépek, hegesztő, motoros fűrész, 2
pótkocsi.
2008-ban 157 temetés volt, ebből 113 fegyverneki 44 a környező településeken, és az ehhez szükséges
temetkezési kelléket kb 130 temetéshez biztosítottuk.
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2008. december 31-én a dolgozói létszám 41 fő volt, melyből a polgármester 1 fő, közalkalmazottak
34 fő(ebből részmunkaidős 4 fő), közcélú, közcélú foglalkoztatottak 6 fő volt. A 2008. évi
módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 42,80 fő. Az módosított előirányzathoz
viszonyítva év végére a teljesítés 42,67%-os. Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását
illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon állomány bruttó értéke 2008. 12.31-én 2.218.680 eFt.( a
növekedés eFt ) A vagyon nettó értéke 1.694.857 eFt.( csökkenés 2.885 eFt)
A kezelésben lévő vagyonban történt változásokat a 2008. év során végzett felújítási munkák, új
beruházások, éves értékcsökkenések elszámolása, tárgyi eszköz átadás, selejtezések, lakásértékesítés,
befolyásolta.

A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2008. évi
zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A 15/2008.(II.28.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott 2008. évi költségvetési tervkoncepció
módosításakor a hivatalon belül az igazgatási feladatokra képzett szám – ami az egyszerűsített
bevételekkel szemben állította a személyi járulék dologi és működési kiadásokat – mínusz 47.287 eFt
volt, ezzel szemben a teljesítés mínusz 20.328 eFt. A szakfeladatokon képzett szám mínusz 52.393 eFt,
a teljesítés 32.850 eFt. Az „eredmény javulás” oka elsősorban a többlet bevételek következménye.

Az intézmény 2008. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata (hitel előirányzatokkal
együtt számolva) 1.677.330 eFt volt. A tervezett bevételek 98,64%-a teljesült, ami összességében
22.760 eFt bevételi lemaradást jelent. A kiadási előirányzat 1.647.353 eFt volt, kiadásait a
Polgármesteri Hivatal ezen belül, 96,21%-ra teljesítette. A tervezett kiadásokból 2008. évben 62.419
eFt nem valósult meg.
A módosított pénzmaradvány összege 57.729 eFt.

A bevételek teljesítésének alakulása :

A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,65%-os. Ezen belül az
intézményi működési bevételek teljesítése 99,03 %-os. A bevételi lemaradás (1.515 eFt) részben az
ingatlan kezelés szakfeladaton (-52 eFt), a közterület fenntartás szakfeladaton (-56 eFt), részben az
egyéb tevékenységeknél keletkezett (+10 eFt) bevételi többletből adódik.Valamint abból, hogy a
temetkezési szolgáltatás szakfeladaton a gépjármű értékesítés bevételi előirányzata tévesen az
intézményi működések között szerepel a felhalmozási bevételek helyett.(1.417 eFt)
A sajátos működési bevételekre tervezett összeg 99,93%-ra teljesült.(helyi adók 100%, átengedett
központi adók 100%, egyéb sajátos bevételek 97,97% -a bevételi lemaradás oka : lakbérhátralék). Az
adóbevételekhez kapcsolódnak a közvetett támogatások, melyeket az Áht. előírásainak megfelelően
külön mellékletben mutatunk be. A helyi adóbevételek teljesítését befolyásolja a 12. sz. mellékletben
kimutatott – központi és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények
összege.
Összességében 3.409 eFt közvetett támogatást számszerűsítettünk, ami teljes egészében a
magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódik.
A tervezett támogatásokból mindösszesen 830.398 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 100 %-

a. A normatívákból és a központosított előirányzatból, kötött felhasználású támogatásokból, az egyéb
központi támogatásokból és fejlesztési támogatásokból egyaránt a tervadatoknak megfelelően 100%
folyt be.
A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 110,24%-os összeg folyt
be, a bevételi többlet (1.415 eFt) abból adódik, hogy a temetkezési szolgáltatás szakfeladaton a
gépjármű értékesítés bevételének előirányzata a működési , teljesítése a felhalmozási bevételek között
szerepel.
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A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 2,94%-kal, 3.306 eFt-tal marad a
módosított előirányzat alatt. A bevételi lemaradás egyrészt a társult önkormányzatok hozzájárulásának
elmaradásából (2009. évi költségvetésben bevételként szerepeltetjük) adódik másrészt a Kistérségi
Tásrulástól a tervezettnél 312 eFt-tal kevesebb normatíva került átutalásra.
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 92,85%. Ezen belül a működési
célú 92,51 %-ra teljesült. Az 541 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a Közoktatási Közalapítványtól
pályázott összeg nem érkezett meg 2008. évben , a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100%-ra
teljesült.
A biztonságos, zavartalan gazdálkodás érdekében a működéshez 124.598 eFt folyószámla hitel
felvétele történt , valamint 110 eFt munkabérhitelre volt szükség25.137eFt fejlesztési hitelt fordított a
Hivatal felhalmozási célokra . A teljesítés mindösszesen 100%-os.
Pénzforgalom nélküli bevételek , úgy mint előző évi pénzmaradvány 43,21% -ban került
felhasználásra..
A kiadott kölcsönökből visszatérülésként 2008. évre tervezett összeg 88,63%-a folyt be ez 1.054 eFt-
tal kevesebb a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a kölcsöntörlesztések nem a vártnak
megfelelően alakultak.

A kiadások alakulása:

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások
összességében 96,21%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek.
A személyi juttatások összességében 99,45%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a terv szerinti bér
99,78 %-a került felhasználásra., az egyéb személyi juttatások teljesítése pedig 98,39%. A kiadási
megtakarítás összesen 436 eFt.
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,83%-ra teljesültek.
Dologi kiadásra 207.961 e Ft-ot tartalmazott a VI. cím költségvetése, melynek 98,23%-a valósult meg
204.282 eFt összegben, a megtakarítás 3.679 eFt.
Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 98,21%-ban, ezen belül a működési célú pénzeszköz
átadások 98,95%-ra a felhalmozási célú pénzeszköz átadások 96,38 %-ra teljesültek.
A felhalmozási kiadások 100%-os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A zárszámadási
rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2008. évre előirányzott felújításokat,
beruházásokat és azok teljesítését)
2008. évben 118.890 eFt folyószámla hitel, (az előirányzat 100%-a) és a terv szerinti 21.480 eFt

ütemezett fejlesztési hitel került visszafizetésre. E mellet a felvett 110.000 eFt munkabér hitelből
95.000 eFt került visszafizetésre a 2008-es költségvetési évben.
Az intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése összességében 100,28 %-os, a Művelődési Ház és
Könyvtár valamint az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola kiutalt intézményfinanszírozása a
2008. évi terv 100%-a, a tervtől való eltérést, összesen 2.122 eFt-ot a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Fegyvernek-
Örményes Körjegyzőségnek kiutalt finanszírozási többlet okozza. A többletfinanszírozások a
pénzmaradvány elszámoláskor kerülnek rendezésre az intézményekkel.
A szociálpolitikai kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ra teljesültek.
Az adott kölcsönökre tervezett összeg 69,16%-a került kiutalásra, a kiadási megtakarítás 2.842 eFt. A
maradvány a dolgozói lakás építésre, vásárlásra (352 eFt) illetve az önkormányzati lakásvásárlásra és
építésre tervezett összegek fel nem használt részéből (2.490 eFt) tevődik össze. Az egyéb célra
tervezett kölcsönök 100%-ban felhasználásra kerültek.
A támogatás értékű kiadások teljesítése 87,22 %-os volt. A módosított előirányzattól való 1.889 eFt-
os eltérést az okozza, hogy a pedagógiai szakszolgálattal az elszámolás nem történt meg 2008. évben.

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa : 37.759 eFt, ezt növeli az intézményi
többlet támogatás miatt befizetés összege : 2. 121 eFt és a kiutalatlan állami támogatás 5.531 eFt-os
összege, így a költségvetési pénzmaradvány a Polgármesteri Hivatalnál : 45.411 eFt.
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A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés Konyha
Terv

Konyha
Tény

Étterem
Terv

Étterem
Tény

Bölcsőde
reggeli 9 fő 9 fő - -
tízórai 9 fő 9 fő - -
ebéd 9 fő 8 fő - -
uzsonna 9 fő 8 fő - -
Óvoda
tízórai 232 fő 190 fő 45 fő 48 fő
ebéd 230 fő 188 fő 44 fő 47 fő
uzsonna 141 fő 119 fő 25 fő 30 fő
Iskola
tízórai 351 fő 337 fő 84 fő 51 fő
ebéd 227 fő 212 fő 239 fő 277 fő
uzsonna 200 fő 186 fő 17 fő 14 fő
Felnőtt
ebéd 317 fő 339 fő 234 fő 260 fő
Aranykor Idősek
reggeli 40 fő 40 fő - -
ebéd 40 fő 40 fő - -
vacsora 40 fő 40 fő - -

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 56 fővel , az ebéd 36 fővel és az uzsonna 37 fővel
csökkent a tervhez képest. Az ellátottak létszámának csökkenése a Fegyverneki Óvodánál és az Orczy
Anna Általános Iskolánál jelentős. Naponta összesen 787 fő részére állítottunk elő ebédet 2008.
szeptember 14-ig, ami 98,38 %-os kihasználtságot jelent. 2008. szeptember 15-től megszűnt az
Aranykor Szociális Otthon időseinek az ellátása, így ettől az időszaktól kezdve 40 fővel csökkent az
ellátottak létszáma. A csökkenés miatt a kihasználtság 2008. december 31-én 93,38 %-os lett.

Szombati napokon 164 főt, vasárnapi napokon 65 főt láttunk el ebéddel. 2008. szeptember 15-től az
alacsony kihasználtság miatt megszüntettük a vasárnapi napokon történő ételkészítést.

A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 30 fővel csökkent, az ebéd 67 fővel növekedett
és az uzsonna 2 fővel növekedett a tervhez képest. A tízórai csökkenése az Őrményesi Általános Iskola
ellátottainál jelentős. Naponta összesen 584 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 116,80 %-os
kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 371 főt láttunk el ebéddel, ami a tervhez képest 31
fővel magasabb. A kihasználtság intézményi szinten 105,46 %-os volt 2008. évben.

b., A feladatellátást végző dolgozók:
Munkakör megnevezése 2008.évi

ered.előir.
(fő)

2008. évi
módosít.előir.
(fő)

2008. évi
teljesítés
(fő)

Eltérés
mód.előr.-
tól (fő)

Intézményvezető 1 1 1 0
Intézményvezető helyettes 1 1 1 0
Élelmezési menedzser 0 1 1 + 1
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Pénztáros 1 1 1 0
Gazdasági ügyintéző
(részmunkaidős)

0,75 0,75 0,25 - 0,50

Gépjárművezető 1 1 1 0
Szakács 3 3 3 0
Konyhalány 9 9 9 0
Konyhai kisegítő 1 1 1 0
Takarító 2 2 2 0
Összesen 19,75 20,75 20,25 + 0,50

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2008. évi előirányzathoz képest növekedett 2008.
július 8-tól 1 fő 8 órában foglalkoztatott élelmezési menedzser alkalmazásával. Az adminisztratív
feladatokat ettől az időszaktól kezdve 3 fő látta el. A 0,50 fős csökkenés abból adódik, hogy 1 fő 6
órában foglalkoztatott dolgozó munkaszerződése 2008. április 30-án megszűnt.
Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az
ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 86 fő
ellátása jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű.
A Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő takarítónő felel.
Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal
arányban áll.

c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:

2008. évben az épületek állagában és számában változás nem történt A rendelkezésre álló épületek
száma 4 db.
Az épületek alapterülete összesen:
Hársfa úti Konyha: 288 m2
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: 165 m2
Hunyadi úti Étterem: 526 m2.

A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve jelentős összeget fordítottunk a nagykonyhai berendezések
(gázüzemű főzőüstök, főzőzsámolyok, fagyasztóládák, hűtőszekrények) javítására, karbantartására.
Önkormányzati forrásból vásároltunk 1 db 280 literes gázüzemű főzőüstöt. Saját forrásból
megoldottuk a kisebb konyhai eszközök (étkeztetéshez szükséges tányérok, poharak, evőeszközök)
pótlását.
Értékesítettük a tulajdonunkban lévő Citroen Jumper típusú gépjárműt. Saját forrásból a szűkös anyagi
keretek miatt nem tudtuk megoldani új gépjármű vásárlását, ezért 2008. novembertől bérelünk az
önkormányzattól az ételek kiszállításához egy nagyobb rakterű Wolkswagen Krafter típusú gépjárműt.

Az intézmény 2008. évben 313 e Ft beruházást hajtott végre, 2 db számítógépet vásároltunk microsoft
office programmal és monitorral. Az előirányzatban tervezett gépjármű vásárlást és a klíma berendezés
beszerelését az étteremben saját forrásból nem tudtuk megvalósítani.
d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának
értékelése
Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A szeptembertől
bekövetkezett létszám kiesés (Aranykor idősek és a vasárnapi napokon történő főzés miatt) 4 135 e Ft-
tal csökkentette az intézmény bevételét. Egyéb rendezvényeket vállaltunk (hidegtálak,egyéb
ételkészítés) szabad kapacitásunk erejéig, ami 5 000 e Ft-tal növelte a működési bevételünket.
A személyi feltételeket tekintve az alkalmazottak végzettsége a munkakörüknek megfelelő. A dolgozói
létszám az intézményi feladattal arányban áll.



44

A tárgyi feltételeket tekintve saját forrásból kisebb konyhai eszközök pótlását tudtuk megoldani. Az
időszak során 313 e Ft beruházást hajtottunk végre, 2 db számítógépet vásároltunk microsoft office
programmal és monitorral.
A nyersanyagkészlet alakulása:
Nyitó készlet: 2008. január 1-jén: 3 527 392,-Ft
Záró készlet:2008. december 31-én: 2 873 339,-Ft
A nyersanyagnorma összege:
2008. december 31-én: 439 978,-Ft megtakarítás, 0,61 %-os eltérésnek felel meg.

e., Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése
Az intézmény összes bevételének előirányzata 164 278 e Ft volt. Ez az összeg évközben módosult,
csökkent 3 955 e Ft-tal. A bevétel csökkenést az eredményezi, hogy 2008. szeptembertől megszűnt az
Aranykor Szociális Otthon időseinek ellátása és a vasárnapi napokon történő főzés. Év végére az
étkeztetésből származó bevétel teljesítése 160 267 e Ft lett , ami 99,97 %-nak felel meg.
Az egyéb bevételek előirányzata 6 957 e Ft-ról 5 293 e Ft-ra módosult évközben, csökkent 1 664 e Ft-
tal, ami gépjármű vásárlás elmaradása miatt a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA visszatérülés összegéből
adódik. Teljesítése 98,38 %-os.
A felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata évközben módosult, növekedett 820 e Ft-tal a
gépjármű értékesítése miatt. 2008. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege e Ft.
Ez az összeg várhatóan 2009. évben kerül kiegyenlítésre a vevők részéről.
Az intézmény összes kiadásának előirányzata 168 861 e Ft volt. Évközben 5 418 e Ft-tal módosult,
csökkent. A személyi juttatások előirányzata az időszak során 1 974 e Ft-tal emelkedett. Ebből a
bérkiadás növekedésének összege 1 569 e Ft. A bérek összegét módosítottuk az egy fő
létszámnövekedés miatt 594 e Ft-tal, a közalkalmazottak bérkiegészítésének összegével 680 e Ft-tal,
egy fő nyugdíjazása miatt a felmentési időre járó bér összegével 695 e Ft-tal, és csökkentettük a
vasárnapi napok ellátásának megszüntetése miatt a megtakarított túlóra összegével 400 e Ft-tal.
Az egyéb személyi juttatások összege 405 e Ft-tal lett magasabb az előirányzathoz képest, ami egy fő

beiskolázásának költségeiből és a létszámnövekedés miatti étkezési hozzájárulás többlet kiadásából
adódik. A személyi juttatások teljesítése 100 %-os a módosított előirányzathoz viszonyítva. A
munkaadókat terhelő járulékok összege a bérfelhasználás arányában módosult 1 214 e Ft-tal.
A dologi kiadások összegének előirányzata 120 598 e Ft, ami évközben növekedett 3 125 e Ft-tal.

Ebből az élelmiszer beszerzésre fordított összeg 90 150 e Ft volt, amit évközben módosításra került,
csökkent az ellátottak létszámának kiesése miatt 2 156 e Ft-tal, és átcsoportosításra került 1 142 e Ft az
egyéb dologi kiadások fedezetére. Az egyéb dologi kiadások összege az időszak alatt 5 209 e Ft-tal
magasabb lett az eredeti előirányzathoz képest. Módosult, emelkedett az irodaszer beszerzés 240 e Ft-
tal, a szakmai anyagok(konyhai felszerelések, eszközök) vásárlása 1 578 e Ft-tal, a kisértékű tárgyi
eszközök, szellemi termékek kiadása 289 e Ft-tal. Az egyéb készletbeszerzések összegét módosítottuk
723 e Ft-tal. Jelentős összeget fordítottunk az elavult főzőüstök javítására összesen 3 000 e Ft-ot, ez a
tervhez képest 2 300 e Ft-tal magasabb. Az energia előirányzatát évközben 1 214 e Ft-tal
módosítottuk.
A beruházások összegét az időszak során csökkentettük 11 187 e Ft-tal, mivel a tervezett klíma
berendezés beszerelését és a gépjármű vásárlást saját forrásból nem tudtuk megvalósítani

B.) VÍZMŰ

Fegyverneki Vízmű módosított költségvetési bevételi főösszege 95.694 e Ft, kiadási főösszege
109.845 e Ft. Ezzel szemben 95.694 e Ft bevétel és 109.200 e Ft kiadás teljesült, ezért a Vízmű
egész éves zavartalan működése 13.506 eFt önkormányzati kiegészítéssel volt biztosított.

Bevételek:
A teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva intézményi szinten 100% .

 a Fegyverneki Vízmű bevétele teljes egészében intézményi működési bevételből áll. Ezen
belül a vízkárelhárítás szakfeladaton a teljesítés 100%, a fegyverneki vízellátáson 100 %, az
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örményesi vízellátáson előirányzattal azonos 100%, a településtisztaság szakfeladaton a
teljesítés 100%, a sporthorgászaton 100 %-os a tervhez viszonyított bevételek aránya.

Kiadások:
A kiadások teljesítése összességében 99,41 % -os, a módosított előirányzaton belül maradt.

 A személyi juttatások tervezett kiadásai 100%-ban realizálódtak. Ezen belül a bér és egyéb
személyi juttatások kiadásai is a tervnek megfelelően alakultak.

 A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatások kiadásainak megfelelően
alakultak, a módosított előirányzat 100 %-át tették ki. A kiadási megtakarítás 645 e Ft.

 A dologi kiadások 99,17 %-ban teljesültek. Ezen belül a örményesi vízellátáson a tü-
 zelőanyag beszerzés 113,33 %, míg az adatátviteli célú távközlési díjak kiadása 97,61 %-ban

teljesült. A település tisztasági szakfeladaton a munkaruha beszerzés 96,07 %-
 ban teljesült.
 Az átadott pénzeszközöknél Örményes Község Önkormányzat részére tervezett 836 eFt

felhalmozási célú pénzeszköz átadásból 836 eFt átadása történt meg 2008. évben
 A felhalmozási kiadások a terveknek megfelelően alakultak. A számítógép, nyomtató,

fűkasza és 2 db szivattyú vásárlása megtörtént. Továbbá a GSM vezérlés kiépítése is
megvalósult. Mindösszesen 2.315 eFt –os kiadása teljesült.

A Fegyverneki Vízmű legfontosabb feladatai az ellátott településeken (Fegyverneken és Örményesen)
a fogyasztók számára egészséges, tiszta ivóvíz biztosítása. Ezen túlmenően a környezetterhelés
csökkentése érdekében kiemelkedően fontos feladat még a szennyvíztisztítás, a települési
folyékonyhulladék kezelő telep üzemeltetése. Ellátandó feladataink között nagy figyelmet fordítottunk
a belvízöblözet, ezen belül a települési belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer biztonságos
üzemeltetésére, valamint a holtággal kapcsolatos és halászati jog gyakorlásával összefüggő
üzemeltetési feladatok teljes körű ellátására is.

Fenti feladatok ellátása során a Fegyverneki Vízmű Fegyverneken 2780 fogyasztóhelyen 7254 fő
részére, Örményesen közel 490 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet lakossági és közületi
felhasználók részére. A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma az elmúlt évben Fegyverneken
12-vel, Örményesen 1-el nőtt. Ellátatlan terület nincs egyik községben sem, mivel a vezetékes
ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás.

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése magába foglalja a település bel- és külterületét. A
belvíz-védekezési megelőzési munkálatok során folyamatosan végeztük a csatornák, műtárgyak és
belvízvédelmi gépek, eszközök karbantartását.
A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl a Fegyverneki Vízmű mezőgazdasági vízszolgáltatás
keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az
öntözővíz pótlására évente kb. 150-200 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. 2008.
évben öntözővíz igénybevételére 90 ha földterületre kötöttek szerződést a földtulajdonosok.

Településünk csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a
Fegyverneki Vízmű üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik, mely
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek
tisztítását végzi.
Fegyvernek településről 39.038 m3, Örményesről és Kuncsorbáról 1.735 m3 szennyvíz került
beszállításra. 2008. évben megtörtént a folyékonyhulladék-kezelő telep mechanikai előkezelés és
iszapvíztelenítés beruházás műszaki átadása, melynek köszönhetően kiegyenlítettebbé vált a telep
terhelése, és megoldódott a tisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap víztelenítése. A
beruházás eredményeképpen fokozatosan javul a telepről kikerülő tisztított szennyvíz minősége,
csökken a határérték feletti szennyezőanyag kibocsátás, így teljesül a vonatkozó jogszabályokban és az
üzemeltetési engedélyben meghatározott határértékek betartása.
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Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű végzi a holtágon a halászattal
összefüggő üzemeltetési feladatokat. 2008. évben a halászati ütemtervben meghatározott mennyiségű
3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő, 500 kg kárász
került telepítésre. A telepítéseknek köszönhetően egyre nő a holtág értéke, mivel a betelepített
halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra.

Az intézménynél a feladat ellátását végző dolgozók tényleges statisztikai létszáma 14 fő volt. Ezen
létszámból 12 fő teljes munkaidős, 2 fő dolgozó részmunkaidőben van foglalkoztatva : 1 fő díjbeszedő
4 órás, az alkalmazott szaktanácsadónk havi 8 órában dolgozik.
Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 2.315 e Ft növekedés történt, ami a számítógép,
nyomtató, 2 db szivattyú vásárlását és a GSM vezérlés kiépítését tartalmazza.

C.) EGÉSZSÉGÜGY

Az intézmény által ellátottak száma:
Az intézményhez bejelentkezettek száma 7.225 fő. Az Egészségbiztosítási Pénztár csak a
bejelentkezettek után nyújt finanszírozást.

Megnevezés: Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők:

Orvosi körzet: 3 2 2 3+1
- ebből vállalkozás 2 1 1 0

Ellátottak száma 5.584 fő 1.641 fő 7.225 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés: Várandós
anyák száma:

0-6 éves korú
gyermekek

Oktatási
int.nem járó ,
otthon gond.

Oktatási
intézménybe
járó gyermek

Óvodába járó
gyermek

I. körzet 9 fő 164 fő 1 fő - -
II. körzet 23 fő 221 fő 1 fő - -
III. körzet 11 fő 221 fő 2 fő - -
Iskolavédőnő - - - 841 fő 275 fő

Az intézményi létszám:
Szakfeladat: Munkaidő jellege: Fő: Átlag létszám:
8519673
Üzemeltetési részmunkaidős szellemi 1 0,75

részmunkaidős fizikai 1 0,875

851286
Fogászat részmunkaidős fizikai 1 0,875

részmunkaidős szellemi 1 1
részmunkaidős szellemi 1 1

851297
Védőnők teljes munkaidős szellemi 1 1

teljes munkaidős szellemi 1 1
teljes munkaidős szellemi 1 1
részmunkaidős szellemi 1 0,875

8512191
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Háziorvosi szolgálat teljes munkaidős 1 1

8512192
Házi gyermeko.sz. teljes munkadős 1 1

Összesen: 11 10,375
Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:
Az épület számában 2008. évben változás nem volt. Az orvosi rendelő épületének hasznos alapterülete
579 m2 . Ebből a régi épületrész (háziorvosi rendelők, labor, nagyváró, vizesblokk) 283 m2, az új rész
földszinti része (védőnők) 166 m2, emelet (fogászat) 130 m2.
Az épület jelenlegi kialakítása és mérete nem teszi lehetővé a beteg és az orvos négyszemközti
beszélgetését. A hétvégi ügyeletben az asszisztensek a labor helységben töltik az éjszakát, ahol a
betegeket ellátják (kötözés, EKG). Nem tudunk helyet biztosítani az esetlegesen szakellátást biztosító
orvosok számára. Ettől függetlenül történik nőgyógyászati rákszűrés, allergia szűrések, koleszterin és
vércukorszint mérések, melyek a lakosság számára
ingyenesen vehetők igénybe.
Az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 21/1998.(VI.3.) sz. NM rendelet szól. Az
ÁNTSZ illetékes szerve a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén adja ki a működési engedélyt,
illetve a feltételek jogszabályi változása esetén ellenőrzi azok teljesítését. Amennyiben a feltételek
teljesítése nem megfelelő, a Tisztiorvosi Szolgálat visszavonja a működési engedélyt, ami a TB
finanszírozás megvonásával jár együtt.

A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése:
Az intézmény éves költségvetésének főösszege 34.837 eFt. A saját bevétel 3.195 eFt, melyet a
vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása biztosítja.
Véglegesen átvett pénzeszközt a TB egészségügyi finanszírozás és Örményes, Kuncsorba községek
ügyelethez történő hozzájárulása biztosítja.

- A TB egészségügyi finanszírozás 29.402 eFt. Ez a finanszírozás sajnos nem fedezi az
Önkormányzati kiegészítés nélküli működést, a hiány 15.195 eFt.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 2.240 eFt, mely a 2008. évi hozzájáruláson túl
az előző évek elmaradását is tartalmazza. Örményes Önkormányzata az elmaradáson túl a
2008. évi hozzájárulást is teljesítette. Kuncsorba község azonban csak az elmaradás kifizetését
teljesítette.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 50.032 eFt.
Az intézmény személyi juttatása 18.239 eFt. Ebből bérjellegű kiadás 17.387 eFt, mely a
közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett teljesítve. Az egyéb személyi jellegű kiadást a
természetbeni és étkezési utalvány formájában adható étkezési hozzájárulások és útiköltség térítések
adják.
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
A dologi kiadások összege 25.679 eFt, ebből egyéb dologi kiadás a működési feltételeket szolgálja ez
7.793 eFt. A szolgáltatások teljesítésének mértéke 17.886 eFt, ebből az ügyeleti díjak 9.357 eFt az
iskolaorvosi ellátás díja és 311 eFt, a fogászat helyettesítésére kifizetett díj 2.514 eFt, az I. számú
háziorvosi körzet helyettesítéséért fizetett díj 3.850 eFt, a házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítési
díja 1.664.- eFt.
Beruházási kiadásunk 598 eFt, melyből az I. számú házi gyermekorvosi körzet részére vásároltunk
számítógépet tartozékaival 400 eFt értékben, a védőnői szolgálat részére egy db notebook vásárlása
történt 198 eFt értékben.

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat
működik.
Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el.
Az I. számú háziorvosi körzetet az OALI által biztosított háziorvos bevonásával oldottunk meg. A
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házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú házi
gyermekorvosi körzetet helyettesítéssel látjuk el.
A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. számú fogászati
körzetet közalkalmazotti jogviszony keretében , a II. számú fogászati körzetet vállalkozási formában
látják el az orvosok.
Az ügyeleti szolgálatban öt fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont
ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek.
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a
gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi.
A védőnői ellátást 3 fő területi és 1 fő iskola védőnő látja el, melyből egy részmunkaidős dolgozó.
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a
képzettségüknek megfelelően végezhetnek.

Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik 2009-

ben, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi

gyermekorvosi szolgálat. A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt évben.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy valamilyen formában a megüresedett álláshely

betöltésre kerüljenek.

2-3. MELLÉKLET : FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK

A 2008. évi költségvetés eredetileg 310.915 eFt-ot tartalmazott felhalmozási kiadásokra, melyből a
beruházásokra 297.947 eFt, a felújításokra 12.968 eFt került megtervezésre. Az éves gazdálkodás folyamán a
tervezett összegek négy alkalommal módosultak, így végül a felhalmozási kiadások 2008. évi módosított
előirányzata mindösszesen 103.345 eFt lett. Ebből a felújítások összege 39.537 eFt-ra , míg a beruházások 2008.
évi előirányzata 663.808 eFt-ra módosult.
Az előirányzat felhasználás jelentősebb hányada, 83.900 eFt (az összes felhalmozási kiadás 83,02%-a) a
Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, míg az intézményeknél 17.159 eFt (16,98%) került kifizetésre. A tervezett
felhalmozási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 97,79%.
Míg 2007. évben összesen 119.703 eFt értékben végzett az önkormányzat felújítási, beruházási feladatokat,
2008. évben ennek az összegnek csupán 84,42%-a a fejlesztésre fordított kiadás. A csökkenés oka egyrészről a
pályázati lehetőségek beszűkülése, másrészről az, hogy a saját erő biztosítása egyre nagyobb terhet ró az
Önkormányzatra.

A felújítási feladatok ( rendelet tervezet 2. számú melléklet)

A felhalmozási kiadásokon belül a tervezett felújítások 100%-ban megvalósultak.
Az önálló intézmények közül csak az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola végzett felújítási
munkálatokat. Időszerű volt elvégezni a Felszabadulás út 31. szám alatti épület tető szigetelési munkálatait, az
épület állagának megóvása érdekében . A kiadás 193 eFt volt.
A Polgármesteri Hivatal 39.344 eFt értékben végzett felújítási munkákat. Ez a kiadás magában foglalja a
Csillag út külterületi szakaszának felújítását 28.228 eFt-ot illetve a 2008. évi járda felújításokat 531 eFt-ot.
Halaszthatatlan feladatként jelentkezett év közben a Dózsa Gy. út 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan tetőfelújítása, illetve a konyhai főzőüstök felújítása A feladatok megvalósulásához fedezetet nyújtott a
HÖF_TEKI támogatás fejlesztési hitel és a folyószámla hitel.

Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet)

A 2008. évi eredeti költségvetés beruházási feladatokra 297.947 eFt felhasználását irányozta elő, amely az
évközi előirányzat módosításokkal (döntően pályázati forrásokkal, átvett pénzeszközökkel) 63.808 eFt-ra
csökkent.
A módosított előirányzatból a tárgyévben 61.522 eFt kifizetés realizálódott, mely 96,42%-os teljesítést mutat.
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A kifizetések nagyobb hányada, 72,42%-a (44.556 eFt) a Polgármesteri Hivatalnál, míg 27,58%-a (16.966 eFt)
az önálló-, és részben önálló intézményeknél realizálódott.
A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 3. sz. melléklet mutatja be.
A beruházásokra 2008. évben 61.522 eFt-ot fordított az Önkormányzat, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 96,42 %-os teljesítést jelent.
Az önálló intézményeknél mindösszesen 13.740 eFt értékben történt beruházás, mely nagyrészt eszközpótlást
jelentett. A kiadások fedezetét pályázati összegek, szakképzési hozzájárulás, valamint a költségvetési rendelet
12.§. szerinti dologi kiadás átcsoportosítása biztosította.
Az előirányzattól való lényeges teljesítésbeli eltérés az Orczy Anna Általános és Szakiskolánál jelentkezik, ahol
2.285 eFt tervezett beruházás áthúzódik 2008. évre, melynek fedezete szakképzési hozzájárulás, a kötött
pénzmaradványok között szerepel.
A Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen 47.782 eFt értékű beruházást hajtottak végre,
melyből 3.226 eFt a részben önálló intézmények végeztek. A Gyermek Élelmezési Konyha 2 db számítógépet
vásárolt a költségvetési rendelet 12. §. alapján dologi kiadás terhére , az Orvosi rendelő 1 db note bookot
szerzett be védőnői feladatok ellátásához, illetve a házi gyermekorvosi körzet működtetéséhez szükséges
programot és számítógépet vásárolta meg. A Fegyverneki Vízmű tartaléka terhére búvárszivattyúkat vásárolt,
GSM kútvezérlés kiépítése történt meg, nedvesség mérő berendezést szerzett be, ezen felül 1 db számítógépet
és 1 db mátrix nyomtatót vásárolt a dologi kiadása terhére átcsoportosított előirányzatból.

A 2008. évben kezdődő és megvalósuló felhalmozási kiadások részben eszközpótlást, épület felújítást,
korszerűsítést részben közutak építését, felújítását az oktatási infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését
szolgálták.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót megvitatás után a rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2009. április 22.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Miklósi Jánosné
Temesváriné Bozsó Ágnes

A beszámolóban használt rövidítések:
OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár
GYEV gyermek védelmi támogatás
NKA Nemzeti Kulturális Alap
ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program
SNI sajátos nevelési igényű
MIP Minőségirányítási program
BGR belső gondozási rendszer
HEFOP humán erőforrás fejlesztési operatív program
OKÉV Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsga Központ
IMIP Intézményi Minőségirányítási Program
SZMK szülői munkaközösség
OALI Országos Alapellátási Intézet



adatok ezer forintban

Ssz. Megnevezés Eredeti Módositott Teljesítés

1. Személyi juttatások 658 608 689 174 683 643

2. Munkaadót terhelő járulékok 205 025 213 540 211 682

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 581 561 659 706 653 065

4. Működési célű támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás 225 694 249 721 247 830

5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 9 942 12 675 12 544

6. Ellátottak juttatásai 2971 5402 5402

7. Felújítás 12968 39537 39537

8. Felhalmozási kiadások 297 947 63 808 61 522

9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatások 0 836 836

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 1 500 5 053 4 870

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 532 7 932 5 090

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 200 1284 1284

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…..+12) 2 000 948 1 948 668 1 927 305

14.Hosszú lejáratú hitelek 28 869 29 210 29 209

15.Rövid lejáratú hitelek 120 000 121 567 2 677

16.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0

17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok kiadásai 0 0 0

18. Finanszírozási kiadások összesen (14+……+17) 148 869 150 777 31 886

19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) 2 149 817 2 099 445 1 959 191

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 771 61 802 0

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0

22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 53 450

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+….+22) 2 168 588 2 161 247 2 012 641

24. Intézményi működési bevételek 449 864 474 645 474 088

25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 321 193 351 951 351 705

26. Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások 223 964 244 167 238 781

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 6 106 8 923 8 382

28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 10 027 12 640 12 638

29. 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei 10027 10540 10538

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások 0 650 650

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 210 439 5 573 5 573

32. Támogatások, kiegészítések 729 887 821 430 823 137

33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 729887 821430 821430

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 4137 7958 6 904

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés 100 1316 1316

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+….+28+30+32+35) 1 955 717 1 929 253 1 923 174

37.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 84 051 25137 25137

38.Rövid lejáratú hitelek felvétele 125 540 139 597 20707

39.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 3 280 3280 3280

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok bevétele 0 0 0

41. Finanszírozási bevételek összesen (37+……+40) 212 871 168 014 49 124

42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 2 168 588 2 097 267 1 972 298

43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 63980 46468

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0

45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 26 720

46.BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) 2 168 588 2 161 247 2 045 486

47. Költségvetési bevételek és Kiadások különbsége (36+43-13-20) -64 002 -17 237 42 337

48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 64 002 17 237 17 238

49.Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 0 0 0

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22) 0 0 -26 730

előirányzat

2008.ÉVI EGYSZERŰSITETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2008.évi zárszámadási rendeletének 6/d melléklete



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 30-i ülésére Fegyvernek
Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.

Tisztelt Képviselőtestület !

A költségvetési tervezésnek, beszámolásnak rendjéről szóló mód.
217/1998.(XII.30.)korm.r.66.§. (4) bek. Szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát a
Képviselőtestület az éves zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 18.§-a szerint
az I-VI. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Hivatal és a
Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VI. címek által készített éves beszámoló adatai alapján
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatánál 2008. évben 63.260 eFt módosított
pénzmaradvány keletkezett.

Az önkormány 2008. évi pénzmaradványának levezetését a 4.sz. melléklet tartalmazza. E
táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként és
önkormányzati összesenben vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad
(elvonásra javasolt) pénzmaradványt is.

A módosított pénzmaradvány az összes módosított előirányzat 3,03 %-a.
Az összes pénzmaradványból feladattal terhelt kötött pénzmaradvány 44.606 eFt, melyből
497 eFt a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp.-nál, 2.535 eFt a Tiszavirág Nk.Otthonos
Óvoda és Bölcsödénél, 7.183 eFt az Orczy A.Ált. Isk.és Szakiskolánál, 314 eFt a Művelődési
Ház és Könyvtárnál és 34.077 eFt a polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményeinél.
A 44.606 eFt kötött pénzmaradványból 1.323 eFt az energia kötött előirányzat maradványa, a
Tiszavirág Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsöde intézménynél 1022 eFt, melyből Örményes
önkormányzatnak visszautalandó 682 eFt, 340 eFt és a Művelődési Ház és Könyvtárnál 301
eFt a energia támogatás maradvány ,valamint a Polgármesteri Hivatalnál a lakásalap első
lakáshoz jutók részére támogatás 1.685 eFt az önkormányzat költségvetésében tartalékként
kérjük jóváhagyni ( összesen: 2.326 eFt).

A feladattal nem terhelt pénzmaradvány 18.654 eFt (Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapsz.Kp.5.329eFt, Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.1.991 eFt, Polgármesteri Hivatal 11.334 eFt),
melyből intézményektől történő elvonásával az önkormányzat költségvetésében a
pénzmaradványból képzett tartalékkén javasoljuk jóváhagyni (13.243 eFt).

Örményes önkormányzatnak 3.275 eFt eFt (Csorba Mikro-térségi Szociális Alapsz.Kp.
1.722, Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.1.553 eFt) Kuncsorba önkormányzatnak 2.136 eFt (Csorba
Mikro - térségi Szociális Alapsz.Kp.) a 2008. évi működési kiadás hozzájárulás
különbözeteként visszautalandó.
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A rendelet tervezet 8.sz. mellékletében összefoglalóan bemutatjuk az intézményeknél
keletkezett pénzmaradványt és annak felhasználási javaslatát az

I. rész: Az intézményt megillető kötött pénzmaradvány
vonatkozásában(melyből tartalék képzést szolgál 2.326 eFt)

II. rész: Az elvonás utáni szabad pénzmaradványból az önkormányzat
költségvetésében a pénzmaradványból képzett tartalék növelő tételként
13.243 eFt, és az intézmények által megjelölt célokra 5.411 eFt.

A továbbiakban a pénzmaradványt keletkezési jogcímenként mutatjuk be:

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

1./ A költségvetési bankszámla 2008. dec.31-i záró egyenlege 6.564
A házipénztár 2008. dec.31-i záró egyenlege 15
Pénzkészlet összege: 6.579

2./ Korrekciós tényezők

Kv.aktív átfutó elszámolások
- illetmény előleg + 250

- december havi nettó munkabér + 1.997
- december havi hóközi kifizetés + 132
Kv aktív függő elszámolások
téves utalás + 53

Kv.függő átfutó elszámolások
- 2008. évre befizetett térítési díj - 150
Kv. átfutó elszámolások
-december havi nettó munkabér finanszírozása - 1.997
-hivatali különbözet - 219

Normatív támogatások
- Nappali szociális ellátás + 164
- Szociális étkeztetés + 100
- Házi segítségnyújtás + 98

3./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.007

Ebből, ami az intézményt nem illeti meg, 362
1.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg Ø
2.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradv.

- A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér
és járulék kiadás maradványa Ø
- - tartósan üres álláshelyek maradványa Ø
- - az álláshelyek csökkenéséből Ø
- - a be nem töltött létszám miatt Ø
- - a helyettesítési díjakra, túlóra. tervezett összegből Ø
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- A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási kiadások
maradványa Ø

- A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási kiadások
maradványa Ø

- A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból
költségvetési törvény szerint kiszámítható előirányzatát maradvány Ø

- A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék,
dologi, támogatás beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljasítés
nélküli összeg fegyelembe vételével Ø
- A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásaira

jóváhagyott előirányzat maradványa Ø
-Intézményi többlet feladatok maradványa ( 8/2008.(II.25.)sz.kv.r. 19 § Ø
- a rendelet 7§ (1) és (3) bek.és 8-9§ szerinti kötött elői. maradványa 223

Önkormányzati normatív támogatás 362
Önkormányzati többlet finanszírozás 819
3.) Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradv. Ø
4.) Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradv. Ø

Az intézményt megillető pénzmaradvány 5.826

Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására a javaslat:

A, Kötött pénzmaradvány 497 eFt
Fegyvernek:

- 2008 évi rehabilitációs hozzájárulás 164 e Ft
- 2008 évi SZJA különbözet 217 e Ft
- Szállítói számla 4 e Ft

Öményes
- 2008 évi természetbeni jutt. ( munkaruha) járulékai 62 e Ft

Kuncsorba
- Térelválasztó fal Áfa befizetése 30 e Ft
- 2008 évi természetbeni jutt. ( munkaruha) járulékai 20 e Ft

B, Szabad pénzmaradvány: 5.329 e Ft
Kuncsorba 2.136 e Ft
Örnményes 1.722 e Ft
Fegyvernek 1.471 e Ft

-ebből energia maradvány 223 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

FEGYVERNEK
1.) Óvoda
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2008. évi pénzmaradványa 0,8 %,
ami azt jelenti, hogy a 153.762 e Ft-os költségvetéssel szemben 1.250 e Ft a maradvány.
A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek alakulása: 100,38 %-ban teljesültek. 590 e Ft többlet kiutalt finanszírozás.
Kiadások alakulása:
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A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 1.250 eFt. A személyi juttatás 487 e Ft kiadási
megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított
felhasználásnál 280 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó kereset
kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2009. évben kerül felhasználásra.
Továbbképzés maradványa 207 e Ft, mely szintén 2009. évben kerül felhasználásra.
A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is
van maradvány 90 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2009. évben.
Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként
jelentkezik 387 e Ft amit a Szülői Munkaközösség fizetett be és felhasználása a
következő évben fog megtörténni.
Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs. 286 e Ft az Önkormányzatnak
visszafizetendő energia maradvány. 2008.évben a tényleges, illetve módosított
pénzmaradványunk 1.250 e Ft. pénzforgalmi levezetését a 4. számú melléklet
részletesen tartalmazza.

2.) Bölcsőde
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2008. évi pénzmaradványa 0,9 %,
ami azt jelenti, hogy a 7.972 e Ft-os költségvetéssel szemben 74 e Ft a maradvány.
A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek alakulása: 100 %- ban teljesültek.
Kiadások alakulása:
A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 74 e Ft.
Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként
jelentkezik 20 e Ft, felhasználása a következő évben fog megtörténni. Úgynevezett
szabad pénzmaradványunk nincs.54 e Ft az Önkormányzatnak visszafizetendő energia
maradvány.
2008.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradványunk 74 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

ÖRMÉNYES
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2008. évi pénzmaradványa 5,2%,
ami azt jelenti, hogy a 21.629 e Ft-os költségvetéssel szemben 1.124 e Ft a maradvány.
A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek.
Kiadások alakulása:
A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 1.124 eFt. A személyi juttatás 42 e Ft kiadási
megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított
felhasználásnál 42 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2009. évben kerül felhasználásra.
A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is
van maradvány 13 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2009.
évben.
Dologi kiadásokon belül energia egyéb üzemeltetési kiadások áthúzódása miatt 1.069 e
Ft. jelentkezik maradványként. Ebből 267 e Ft karbantartási (szociális helyiségek
berendezésének cseréje elmaradt) maradvány mely 2009. évben kerül felhasználásra.
120 e Ft internet bekötésre üzemeltetésre szolgál szintén 2009-ben.(összefüggésben a
pályázati pénzből vásárolt számítógéppel.)
Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs.682 e Ft az Önkormányzatnak
visszafizetendő energia maradvány.
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2008.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradványunk 1.124 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

KUNCSORBA
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2008. évi pénzmaradványa 0,7 %,
ami azt jelenti, hogy a 12.952 e Ft-os költségvetéssel szemben 87 e Ft a maradvány.
A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek alakulása: 100 %-ban teljesültek.
Kiadások alakulása:
A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 87 eFt. A személyi juttatás 42 e Ft kiadási
megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított
felhasználásnál 42 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés fel nem használt része, céljelleggel 2009. évben kerül felhasználásra.
A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is
van maradvány 13 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2009. évben.
Dologi kiadásokon belül szakmai eszközbeszerzés maradványa 32 e Ft, mely
felhasználása
2009-ben történik. Úgynevezett szabad pénzmaradvány nincs.
2008.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 87 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

III.ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Az iskola módosított előirányzatához viszonyítva a 2008. évi pénzmaradványa 1,91%, ami azt
jelenti, hogy a 480.812 e Ft-os költségvetéssel szemben 9.174 e Ft a maradvány.
A 2008. évi pénzmaradvány levezetését tagintézményi szinten a 4. sz. mellékletek
tartalmazzák.

Bevételek alakulása

Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi lemaradás 0 e Ft.

 Saját bevételek: 0 e Ft.

 A kiutalatlan intézményfinanszírozás mértéke 0 e Ft.

 A támogatásértékű bevételek elmaradása 0 e Ft.

 Az átvett pénzeszközök bevételének elmaradása 0 e Ft.

Kiadások alakulása

A kiadási előirányzatoktól az elmaradás összesen: 9.174 e Ft.

 Személyi juttatás kiadásának a maradványa 4.511 e Ft.
egy része kötött maradvány

 A járulék maradványa 1.645 e Ft.
egy rész kötött maradvány
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 A dologi kiadások maradványa 733 e Ft.
egy része kötött maradvány

 Ellátottak pénzbeli juttatásának maradványa 0 e Ft.

 Felhalmozási kiadások maradványa (100%-ban kötött): 2.285 e Ft.

Költségvetési pénzmaradvány: 9.174 e Ft.

Kiutalatlan intézményfinanszírozás: 0 e Ft.

Az intézményt meg nem illető pénzmaradvány: 0 e Ft.

Az intézményt pótlólagosan megillető összeg: 0 e Ft.

Az intézményt megillető pénzmaradvány: 9.174 e Ft.

A pénzmaradványt módosító tételek:

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg: 0 e Ft.

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek mar.:

= jóváhagyott létszám és az arra jutó bér és járulék mar. 0
= jóváhagyott felújítási előirányzat maradványa 0
= jóváhagyott beruházási előirányzat maradványa 0
= jóváhagyott mutatószámokból költségvetési tv.

szerint kiszámított előirányzat maradványa:

1. állami normatívák:

1-2. oszt. tanulók – 0,9 msz = -765.000 Ft
3. oszt. tanulók – 0,2 msz = -170.000 Ft
4. oszt. tanulók – 0,2 msz = -170.000 Ft
5-6. oszt. tanulók – 0,1 msz = -85.000 Ft
7-8. oszt. tanulók – 0,1 msz = -85.000 Ft
9-10. oszt. tanulók + 0,2 msz = 170.000 Ft
szakmai elméleti képz. + 0,1 msz = 85.000 Ft
napközis ellátás 1. f.év + 47 fő = 720.666 Ft
napk. ellátás 1-4 o. II. f.év + 0,4 msz = 340.000 Ft
gyak. okt. 9-10. o. + 2 fő = 26.667 Ft
sz-i gyak képz. 11. o. + 9 fő = 470.400 Ft
sz-i gyak képz. 12. o. - 7 fő = -156.800 Ft
SNI magánt. 1-8. o. + 1 fő = 80.000 Ft
GyP-ből visszahelyezett. - 1 fő = - 48.000 Ft
SNI org. 1-8. o. + 2 fő = 128.000 Ft
SNI org. 9-10. o. - 1 fő = -64.000 Ft
SNI nem org. 1-8. o. + 8 fő = 384.000 Ft
SNI nrem org. 9-10. o. + 1 fő = 48.000 Ft
bejárók 9-12. o. - 5 fő = -30.000 Ft
int.társ. tanulói 1-4. o. - 22 fő = -330.000 Ft
int.társ. tanulói 5. o. - 2 fő = -30.000 Ft
int.társ. tanulói 6-8. o. - 1 fő = -15.000 Ft
kedv. étk. 1-8. o. + 46,88 msz fő = 2.578.400 Ft
kedv. étk. 9-10. o. - 5,52 msz fő = -303.600 Ft
kedv. étk. 5. o. - 8,21 msz fő = -131.360 Ft
ingy. tank. tám. 1-12. o. + 8 fő = 80.000 Ft
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ált. tank. tám. 1-12. o. - 21 fő = -21.000 Ft

Önkormányzat által igényelhető összeg:2.706.374 Ft

2. kistérségi normatívák:

más tel-ről bejárók 1-8. o. - 1 fő = -26.667 Ft
bejárókhoz kapcs. 1-8. o. - 1 fő = -13.333 Ft
iskolabusszal utaztatás 1-8. o. +2 fő = 49.333 Ft
tagintézményi tám. 1-4. o. - 3 fő = -74.000 Ft
kistelepülési tag.int. 1-4. o. -3 fő = -30.000 Ft

Önkormányzat által fizetendő összeg: -94.667 Ft

= kiemelt. önálló céllal megjelölt előirányzat maradványa 0

c) Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradványa.: 0

d) Gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány: 0

Az intézményt megillető pénzmaradvány: 9.174 e Ft.
felhasználási javaslata:

A./ kötött maradvány: 7.183 e Ft.

Nyári szakmai gyakorlat (dec. hóköz-i kifiz.) Orczy: 43 e Ft.

Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Orczy: 2.518 e Ft.

Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Móra: 1.436 e Ft.

Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Szalai: 479 e Ft.

Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Kcsorba: 95 e Ft.

Szabadságmegváltás járulékkal (2009. évre áthúzódó) Szalai: 243 e Ft.

Iskolabusz kiadása (dec. havi teljesítés) Szalai: 84 e Ft.

Tárgyi eszközök (szakképzési hj. maradványa) Orczy 2.285 e Ft.

B./ szabad maradvány: 1.991 e Ft.

Orczy Anna Ált. Isk. és Szakisk. Intézményegység: 438 e Ft.

Móra Ferenc Ált. Isk. Tagintézmény: 0 e Ft.

Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény: 1.553 e Ft.

Ált. Isk. Kuncsorba Tagintézmény: 0 e Ft.

A pénzmaradvány kialakulását meghatározó tényezők:

A./ bevételi lemaradás: 0 e Ft.

B./ kiadási lemaradás: 9.174 e Ft.

Bérmegtakarítás: 4.511 e Ft.
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A módosított előirányzat 1,82%-át kitévő bérmaradvány nagy része (3.665 e Ft) kötött
maradvány, a szabad maradvány 846 e.Ft, melynek ,meghatározó része (525 e Ft) a Szalai S.
Ált. Isk. Tagint-nél, a többi (321 e.Ft) az Orczy A. Ált. Isk. és Szakisk. Int.egys-nél képződött.

Egyéb személyi juttatások megtakarítása: 0 e Ft.

A járulékok elmaradása: 1.645 e Ft.

A járulékköteles kiadások elmaradásának függvénye, nagyrésze (1.096 e.Ft) kötött
maradvány,

A dologi kiadások megtakarítása: 733 e Ft.

A Szalai Sándor ált. isk. Tagintézmény maradványa teljes egészében,
az iskolabusz költségének kiadási megtakarítása 540 e. Ft, a további
193 e Ft maradvány több apróbb tétel eredője.

A beruházási kiadások elmaradása: 2.285 e Ft.

Teljes egészében a befolyt, de fel nem használt fejlesztési (szakképzési)
támogatások összegét tartalmazza.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

e Ft-ban
1., Költségvetési bankszámla 2008. december 31-i záró egyenlege: 272

Házipénztár 2008. december 31-i záró egyenlege: 669
Pénzkészlet összesen: 941

2., Korrekciós tényezők

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

- 2008. december hóban kifizetett megbízási díjak,
2008. december havi nettó munkabér 622

Költségvetési passzív átfutó elszámolások
- 2008 dec. hónapban kifizetett jubileumi jutalom hivatali

különbözete, december havi munkabér finanszírozása 1.249
3., Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 314

4., Pénzmaradványt terhelő elvonások a többször
módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend. szerint Ø

5., Pénzmaradványt módosító tétele Ø

6., Módosított pénzmaradvány 314

7., A pénzmaradvány levezetése előirányzatból
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2 008 2 008 különbség

mód. elői. teljesítés

BEVÉTEL 40 490 40 487 -3

Működési bevétel 6 106 6 103 -3

Intézményfin. 33 911 33 911

Szoc. pol. t.

Tám.ért bev. 225 225

Végl átvett péze. 53 53

Pénzmaradvány 195 195

KIADÁS 40 490 40 173 317

Személyi j. 18 504 18 503 1

- bér 15 431 15 430 1

- egyéb 3 073 3 073

Járulékok 5 557 5 556 1

Dologi kiadások 15 464 15 149 315

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási k. 965 965

- Felújítás

- Beruházás 965 965

2008. évi pénzmaradvány 314

Módosító tétel:

8., Módosított pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslat

A, Kötött pénzmaradvány
Dolgi kiadásokra

-Dologi kiadásra ( gázdij ) 13 e Ft
-Fel nem használt energia visszafizetése 301 e Ft

Kötött pénzmaradvány összesen: 314 e Ft

B, Szabad pénzmaradvány

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

1.) Pénztár és bank számla 2008. december 31.-i záró egyenlege:

- Költségvetési elszámolási számla 2008. december 31.-i záró
egyenlege: 0

- Házipéztár 2008. december 31.-i záró egyenlege: 25

2008. december 31.-i záró pénzkészlet: 25

2.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2008. december 31.-i záró
egyenlege: 4.826
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3.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások 2008. december 31.-i záró
egyenelege: - 4.102

4.) Költségvetési passzív függő elszámolások 2008. december 31.-i záró
egyenelege: -37

5.) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 712

Intézményi költségvetési befizetés töblettámogatás miatt: -712

6.) Költségvetési pénzmaradvány: 0

7.) Módosított pénzmaradvány: 0

Fegyvernek Nagyközség Örményes Község Körjegyzőség mindösszesen

Mód.
előir. Teljesítés Eltérés

Mód.
előir. Teljesítés Eltérés Mód. előir. Teljesítés Eltérés

BEVÉTEL ÖSSZESEN 120248 120959 713 18859 18859 0 139107 139818 711

I. Intézményi működési bev. 57 61 -4 140 140 0 197 201 4

-Ebből -igazgatás sz.d.bev. 0 0 0 140 140 0 140 140 0

-hatósági jogkörhöz
köth.műk.bev. 6 6 0 6 6 0

-egyéb sajátos bev. 49 53 -4 49 53 4

-továbbszáml.szolg. 1 1 0 1 1 0

- kamatbevételek 1 1 1 1 0

II. Műk.c.tám.ért.bevétel 0 0 0

III. Intézményfinanszírozás 117324 118037 713 17546 17546 0 134870 135583 713

- Önkormányzati kiegészítés 103844 104557 713 16922 16922 0 120766 121479 713

- Normatíva 4440 4440 0 4440 4440 0

- 13. havi bér+ járulékai 3645 3645 0 3645 3645 0

- 5%-os illetmény növekmény 3798 3798 0 344 344 0 4142 4142 0

- Egyszeri bérkiegészítés 1597 1597 0 280 280 0 1877 1877 0

IV. Egyéb támogatás 1310 1304 4 337 337 0 1647 1641 -6

-népszavazásra kapott
támogatás, ülnöki díj 1310 1304 4 337 337 0 1647 1641 -6

V. Pénzforgalom nélküli
bevételek 1557 1557 0 836 836 0 2393 2393 0

- előző évi pénzmaradvány 1557 1557 0 836 836 0 2393 2393 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 119417 119416 1 19690 19690 0 139107 139106 1

I. Személyi juttatások 83744 83743 1 13015 13015 0 96759 96758 1

- Bér 71169 71168 1 11536 11536 0 82705 82704 1

- Egyéb 12575 12575 0 1479 1479 0 14054 14054 0

II. Járulékok 24885 24885 0 3871 3871 0 28756 28756 0

III. Dologi kiadások 9932 9932 0 2804 2804 0 12736 12736 0

IV. Felhalmozási kiadások 856 856 0

Pénzmaradvány előirányzat: 712 712
Intézményi költs.vetési
befiz.többlettámog.miatt: -712

-
712

Visszafizetési kötelezettség: 0 0

Módosított pénzmaradvány: 0 0
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VI. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények

A módosított pénzmaradvány 45.411 eFt, melynek forrásai a következők:

-Bevétel-kiadás egyenlege 37.759 eFt
-melyet módosít:

1.Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt: 2.121 eFt
- Csorba Mikro-térs- Szoc.A.Kp. 819 eFt
- Tiszavirág Nk.Otth.Óvoda és Bölcsőde 590 eFt
- Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 712 eFt

2.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt: 0 eFt
3.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 5.360 eFt

-Lereset kiegésztés 205 eFt
-Folyékony hulladék támogatás 824 eFt
-Szociális étkeztetés 36 eFt
-Házi gondozás 29 eFt
-Nappali rendszerű ellátás 150 eFt
-Bölcsődei ellátás -547 eFt
-Bölcsődei ingyenes étkeztetés 100 eFt
-Óvodai ellátottak 1-2 év -935 eFt
-Óvodai ellátottak 3 év 1.870 eFt
-Oktatás 1-8. évf. -1.275 eFt
-Oktatás 9-1. évf. 170 eFt
-Iskolai gyak.okt. 9-10. évf. 27 eFt
-Szakm.gyak.okt. 1.évf. 470 eFt
-Szakm.gyak.okt.záró évf. -157 eFt
-Iskolai szakképz. 9.évf. 85 eFt
-Sajátos nev.igényű 656 eFt
-Napközis fogl.. 1061 eFt
-Étkezők norm.kedv. 2915 eFt
-Étekzők gyvt-s -128 eFt
-Általános tankönyv tám. -21 eFt
-Ingyenes tankönyv 80 eFt
-Bejáró tan. –középisk. -30 eFt
-Társulás hozzájár. -225 eFt

4. 2008. évi jövedelem különbségmérséklés tám.miatt kiutalás: 171 eFt

A módosított pénzmaradványból 34.077 eFt feladattal terhelt, kötött pénzmaradvány.

Részletesen:
- Örményesi vízmű tartalék 940 eFt
- lakásértékesítési számla egyenlege 147 eFt
- lakásépítési számla egyenlege 259 eFt
- lakásért.alap átcsop.stoc.rászorultak részére 1.685 eFt
- szakami onformatikai maradv. 1.309 eFt
- környezetvédelmi alap 646 eFt
- örményesi iskola felújítása 15.550 eFt
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- Szennyvízhálózat közműfejl.hozzáj. 1.023 eFt
- esély, felzárkóztat.elősegítő tám. 12.518 eFt

A fenti tételekből tartalékként kérjük jóváhagyni: 1.685 eFt
- első lakáshoz jutók részére támogat. előir..maradv. 1.685 eFt

Feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványt 11.334 eFt a Polgármesteri Hivatal és részben
önálló intézményeinél a tartalékba kérjük jóváhagyni.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatás után a zárszámadási
rendelettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2009. április 07.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítették: Miklósi Jánosné
Gál Istvánné
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III. Orczy A.
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Címek

I.Csorba

Mikro-térségi

Szoc.Alap-

szolg.Kp.

II.Tiszavirág

Napk.

Otthonos

Óvoda és

Bölcsöde

III.Orczy

A.Ált.Isk.és

Szakisk.

V.Művelő-

dési Ház és

Könyvtár

VI.Polgár-

mesteri

Hiv.+rész-ben

önálló

intézm.

VII. Fegyver-

nek-Örmé-

nyes Kör-

jegyzőség
Összesen

Személyi juttatás 364 3615 3979

-ebből bér 364 3615 3979

-egyéb személyi juttatás 0

Járulékok 87 116 1156 1359

Dologi 84 84

SZMK-befizetés 439 439

Örményes vízdíjból tartalék
képzés 940 940

Szakmai informatika mar. 1309 1309

Önk.rend.alapján energia
tám. -tartalék képz. 340 301 641

2008.évi rehab.hj. 164 164

Lakásalap első lakáshoz
jut.tartalék képz. 1685 1685

Lakásértékesítési számla 147 147

Lakásépítési számla 259 259

Szállítói számla 4 13 17

2008.évi SZJA. Külonbözet 217 217

ÁFA befizetés 25 25

Szennyvízhálózat építés 1023 1023

Szakképzési hj. maradvány 2285 2285

Szakmai fel-ra internet beköt. 120

Továbbképz.miatti köt.váll. 207 207

Környezetvédelmi alap 646 646

Örményesi iskola fűtés
korsz, hőszig, nyillászár.cs, 15550 15550

Szakmai gyakorlat áthúzódó
összege

43 43

Esély, felzárk.elős.tám. 12518 12518

2008.elmaradt felúj.-Örm. 267 267

Örményes önkorm.-energia 682 682

I. Kötött pénzma-

radvány összesen:
497 2535 7183 314 34077 0 44606

-ebből pénzmarad-

ványból képzett tartalék
0 340 0 301 1685 0 2326

Örményes önkorm. 1722 1553 3275
Kuncsorba önkorm. 2136 0 2136

A.) Formálisan kötöt

pénzm. társulás miatt
3858 0 1553 0 0 0 5411

energia tám. maradvány 223 223
=Fegyvernek 223
szabad pénzmaradvány 1248 0 438 0 0 0
=Fegyvernek 1248 438

B.) Pénzmaradványból

képzett tartalék összesen:
1471 438 0 11334 13243

II.Összes elvont szabad

pénzmaradvány (A.+B.)
5329 0 1991 0 11334 0 18654

Mindösszesen

pénzmaradvány (I.+II.)
5826 2535 9174 314 45411 0 63260

-ebből szabad tartalék

mindösszesen
1471 340 438 0 11334 0 13583
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2008.évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

8.sz. melléklet

In
té

z
m

é
n

y
t

m
e

g
il

le
tő

fe
la

d
a

tt
a

l
te

rh
e

lt
p

é
n

z
m

a
ra

d
v

á
n

y
ré

s
z
le

te
z
é

s
e






