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FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2010. ÁPRILIS 29-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza házasságkötő terme

Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója.
2. -2/A Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítése,

pénzmaradvány jóváhagyása.
3. Fejlesztési hitelfelvételről szóló határozatok módosítása.
4. Folyószámlahitel szerződésmódosítása.
5. Dr. Heitler Csongor felajánlásáról.
6. Felszabadulás 147. sz. alatti ingatlan felajánlásáról, megvásárlásra.
7. TISZK működési hozzájárulás megelőlegezéséről.
8/A-8/B. Gyermekélelmezési Konyha felújításáról, az ehhez szükséges hitel

felvételéről.
9. Annaházi Idősek Klubja felújításához kapcsolódó hitel felvételéről.

10. Település Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítéséről.
11. Fegyvernek településrendezési tervének módosításával kapcsolatos

környezeti vizsgálat szükségességéről.
12. Református egyház támogatási kérelme.
13. Alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló határozatok

kiegészítése.

Fegyvernek, 2010. április 20.

Huber Ferenc
polgármester



Fegy ve rne k Nagy kö zs é g Po l gá r mes te r e
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Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. ápri lis 29-i ü lésére a két ülés között i
eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:
 Március 30-án TISZK ülésen vettem részt.
 Március 31-én Megyei Önkormányzati Bizottsági ülésén vettem részt, ahol döntés

született a közművelődési és az egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatokról.
Ezen a napon kistérségi ülés volt.

 Április 6-án a szavazat számláló bizottsági tagok eskütétele és oktatása történt meg.
 Április 8-án aláírtam az újtelepi óvoda felújítására nyert 10.720 e Ft-os támogatási

szerződést Szolnokon az Államigazgatási Hivatalban. E napon volt munkatársi
értekezlet a választói feladatokról.

 Április 11. a választás zavartalan volt. A helyszíneket bombaszakértők vizsgálták át.
A hivatalban egy mezőőr vigyázott a szavazó lapokra.

 Április 13-án a könyvtári TIOP pályázat nyitórendezvénye volt.
 Április 15-én a Kisújszállás, Városi Önkormányzati köztestület elnökségi és tagi

ülésén vettem részt. Az elfogadott költségvetés 59.237e Ft. A tagdíjat nem
csökkentették. Fejlesztésekre a saját forrás rendelkezésre áll. A 2009. évi teljesítés
41.303eFt.
Kétpói konzorcium ügyvivő testülete elfogadta a testületünk által kért készleti díjat. Az
általunk megadott határidőt, nem tudják tartani az elszámolásra. A konzorciumi ülést
nem tudják csak hó végén összehívni.

 Április 17-én Tóth Jánosné, Dózsa György úti lakosnak átadtuk a 95. éves elismerő
oklevelet.

 Április 21-én Tigáz közgyűlésen vettem részt, osztalékfizetésre nincs lehetőség.
 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Március 1 1 4 1 895

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 1
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 49
- lakásfenntart.tám.elutasítás 5
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás -

- átmeneti segély elut. 3



- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III. 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: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési

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

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

IV. Fontosabb jogszabályok

 2010. évi XXXIX. tv. egyes szociális és munkaügyi tárgyú tv.-ek az új Ptk.
hatálybalépésével összefüggő módosításáról.

 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról.
 2010. évi XXXVII. tv. a felnőttképzéshez kapcsolódó egyes tv.-k módosításáról.
 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelet a települési önkormányzat részére szociális nyári

gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól.

Fegyvernek, 2010. április 29.

Huber Ferenc
polgármester



2009. évi zárszámadási rendelet
12. számú melléklet

Kommunális beruházás

Ingatlan (db) 246

Kedvezménye (eFt) 1722

50 %-os mértékű adókedvezmény

Üresen álló ingatlan (db) 194

Beépítetlen telek (db) 85

Kedvezménye (eFt) 977

Összes adott kedvezmény kommunális adóban (eFt) 2699

Az összes adott kedvezmény, mentesség: 2699 eFt.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett

támogatások

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 10. számú melléklete



2009. évi zárszámadási rendelet
12. számú melléklet

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett

10.számú melléklete



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 29-i ülésére
a Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve

elkészíttetéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
Törvényt (a továbbiakban: Ebktv) beiktatta az Ebktv. 63/A.§-át, melynek értelmében minden
települési önkormányzatnak (és többcélú kistérségi társulásnak) kötelező elkészítenie
esélyegyenlőségi programját. A rendelet 2010. május 1-én lép hatályba.

Ez azért különösen fontos, mert amennyiben az önkormányzat az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásra kíván pályázni, e dokumentumot kötelező mellékelnie a 2010. július 1-
től kiírásra kerülő pályázatokhoz.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésébe, illetve a 63/A. § (4) bek. szerinti
áttekintésébe valamint felülvizsgálatába esélyegyenlőségi szakértőt be kell vonni. Az
elfogadott esélyegyenlőségi programhoz, annak a 63/A. § (4) bek. szerinti áttekintéséhez
valamint felülvizsgálatához csatolni kell az előkészítésben részt vevő esélyegyenlőségi
szakértő véleményezését.

A terv elkészítésére árajánlatokat kértünk: Az alábbi táblázat a beérkezett árajánlatokat
tartalmazza.

Települési Esélyegyenlőségi Terv árajánlatok

Megnevezés Dátum

Bruttó
árajánlat (Ft-

ban) Megjegyzés

I. SCOT-Free Szolgáltató Kft. 2010.02.15 1.500.000 Fegyvernekre

2010.03.08 1.300.000 Fegyvernekre

2010.03.11 1.100.000 Fegyvernekre

880.000 2 település esetén 20 % kedv. Fegyvernekre

2010.03.17 900.000 Fegyvernekre

300.000 Örményesre

540.000 2 település esetén 40 % kedv. Fegyvernekre

180.000 2 település esetén 40 % kedv.Örményesre

2010.03.22 405.000 Ha a társulás 70%-a kéri, Fegyvernek

135.000 Ha a társulás 70%-a kéri, Örményes

II.Kocsis Péter Csaba 2010.03.11 675.000 Fegyvernekre

III. Advocata Kft. 2010.03.16 * 250.000 Fegyvernekre

* 187.500 Örményesre

IV. Oktador Oktatási és
Szakértői Iroda 2010.03.18 350.000 Fegyvernekre

267.500 Örményesre

* Csak az Esélyegyenlőségi terv elkészítését vállalja egyszeri javítással.



A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb az Oktador Oktatási és Szakértői Iroda ajánlata,
mely összeg tartalmazza a dokumentum elkészítését, a szakértői véleményezés díját, illetve a
későbbi korrekciókat is (2010. december 31-ig).

A fentiek figyelembevételével kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

………../2010. (III.25.) sz. határozati javaslat
A Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve elkészíttetéséről.

1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés terhére bruttó
350.000 Ft erejéig kötelezettséget vállal a Fegyvernek Nagyközség Települési
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve elkészíttetésének költségeire.

2) A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

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

Fegyvernek, 2010.04.17.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletek 11. számú melléklete
Az Önkormányzatnak nyújtott hitelek állománya 2009. december 31.-én lejárat, hitelezők és fedezetük szerinti bontásban

Sorszám, feladat megnevezése ezer forint

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Összesen:
KIADÁSOK Hit.foly.

I. Hosszú lejáratú hitelek megnevez. 0

1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft OTP Nyrt.
tőke 530 530
kamat 60 60
összesen: 590 0 0 0 0 0 0 590

2. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

OTP Nyrt.

tőke 313,6 313,6
kamat 16 16
összesen: 329,6 0 0 0 0 0 0 329,6

3. Sziklai S.út építéséhez 2,775 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 277,5 277,5
kamat 13 13
összesen: 290,5 0 0 0 0 0 0 290,5

4. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft OTP Nyrt.
tőke 1267,5 1267,5
kamat 125 125
összesen: 1392,5 0 0 0 0 0 0 1392,5

5. Szennyviz szipp.száll.gk.beszerz. 14 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 2800 2800

kamat 166 166
összesen: 2966 0 0 0 0 0 0 2966

6. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 600 300 900
kamat 67 11 78
összesen: 667 311 0 0 0 0 0 978

7. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft OTP Nyrt.
tőke 531,2 265,6 796,8
kamat 59 10 69
összesen: 590,2 275,6 0 0 0 0 0 865,8

8. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft OTP Nyrt.
tőke 940 940 73 1953
kamat 174 80 6 260
összesen: 1114 1020 79 0 0 0 0 2213

9. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft. OTP Nyrt.
tőke 1636 1636 409 3681
kamat 300 145 10 455
összesen: 1936 1781 419 0 0 0 0 4136

10. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.
Daimler Chrysler
Service Credit

tőke 924 924
kamat 52 52
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összesen: 976 0 0 0 0 0 0 976

11. Egyéb fejl.hitel -halászati per 8 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 1142,8 1142,8 1143 3428,6
kamat 298 186 71 555
összesen: 1440,8 1328,8 1214 0 0 0 0 3983,6

12. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 411,8 411,9 411,8 357,8 1593,3
kamat 144 101 59 20 324

összesen: 555,8 512,9 470,8 377,8 0 0 0 1917,3

13. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 437,7 437,6 437,7 437,6 1750,6
kamat 157 114 69 29 369
összesen: 594,7 551,6 506,7 466,6 0 0 0 2119,6

14. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft. OTP Nyrt.
tőke 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 801,3 10416,9
kamat 1013 847 684 518 346 186 25 3619
összesen: 2615,6 2449,6 2286,6 2120,6 1948,6 1788,6 826,3 14035,9

15. Ügyeleti gépkocsi vás. 2007. 2,35 millió Ft. Merkantil Bank

tőke 664 58 722
kamat 39 0 39

összesen: 703 58 0 0 0 0 0 761

16. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

OTP Nyrt.

tőke 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,6 1002,8 7018,4
kamat 288 244 201 157 114 70 53 1127
összesen: 1290,6 1246,6 1203,6 1159,6 1116,6 1072,6 1055,8 8145,4

17. Szennyvíziszap- víztelenítés megoldása 9,011 millió Ft.

OTP Nyrt.

tőke 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 1242,9 8700,3

kamat 272 231 191 149 108 67 53 1071

összesen: 1514,9 1473,9 1433,9 1391,9 1350,9 1309,9 1295,9 9771,3

18. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

OTP Nyrt.

tőke 518 518 389 1425

kamat 55 34 14 103

összesen: 573 552 403 0 0 0 0 1528

19. Dózsa Gy. út 6. tetőfelújítás 3,493 millió Ft.

OTP Nyrt.

tőke 698,6 698,6 698,6 698,6 0 0 0 2794

kamat 92 66 41 16 215

összesen: 790,6 764,6 739,6 714,6 0 0 0 3009,4

20. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

OTP Nyrt.

tőke 960,6 960,6 960,6 960,6 0 0 0 3842,4

kamat 168 121 75 28 392

összesen: 1128,6 1081,6 1035,6 988,6 0 0 0 4234,4
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21. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472
millió Ft.

Budapest
Autófinanszírozási

Zrt.

tőke 1386,9 1505 1633 1460,8 5985,7

kamat 438,8 321 193,1 55,6 1008,5

összesen: 1825,7 1826 1826,1 1516,4 0 0 0 6994,2

22. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

Budapest
Autófinanszírozási

Zrt.

tőke 938 1015 1099,1 985 4037,1

kamat 288 210,6 126,6 36 661,2

Összesen: 1226 1225,6 1225,7 1021 0 0 0 4698,3

23. Csobánkai út felújítás 7,046 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 1409,2 1409,2 1409,2 1409,2 704,6 6341,4

kamat 232 176 120 63 11 602

összesen: 1641,2 1585,2 1529,2 1472,2 715,6 0 0 6943,4

24. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft OTP Nyrt.

tőke 696,6 696,6 696,8 2090

kamat 78 48 18 144

összesen: 774,6 744,6 714,8 0 0 0 0 2234

Hosszú lejáratú kötelezettség összesen .

tőke 22932,1 15843 13208,9 10157,7 4552,7 3848,1 3047 73589,5

kamat 4594,8 2945,6 1878,7 1071,6 579 323 131 11523,7

összesen: 27526,9 18788,6 15087,6 11229,3 5131,7 4171,1 3178 85113.2
II. Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámla hitel állomány 2009.12.13 OTP Nyrt

tőke 139757 139757

kamat

összesen: 139757 139757

2. Munkabér hitel OTP Nyrt

tőke 21000 21000
kamat

összesen 21000 21000

Rövid lejáratú hitelek összesen
tőke 160757 160757
kamat
összesen 160757 160757

I.-II. összesen
tőke 183689,1 15843 13208,9 10157,7 4552,7 3848,1 3047 234346,5

kamat 4594,8 2945,6 1878,7 1071,6 579 323 131 11523,7
összesen 188283,9 18788,6 15087,6 11229,3 5131,7 4171,1 3178 245870,2

Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

1. Helyi adó bevétel X X X X X X X
2. Gépjármű adó bevétel X X X X X X X
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3. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény X
4. 9 személyes mikrobusz X
5. Suzuki Ignis gépkocsi X X
6. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi X X X X

7. Temetős gépkocsi X X X X
8. Keretbiztosítási jelzálogjog fegyverneki 174, 4, 1032, 274, 256,
262, 491, 1520, 1706/2. hrsz.-ú ing. X X X
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

Fegyvernek településrendezési tervének módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 220/2009. (XI.26.) sz.
önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a település rendezési tervét módosítja a
079/4, 079/7-12, 082/10-11, 082/13, és a 083 hrsz-ú területeken.

A határozat értelmében a településrendezési terv módosítása zajlik. Jelenleg a
véleményezési eljárás lezárult, a területi főépítész szakmai véleményét várjuk.

„Az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, meg kell vizsgálni, hogy a rendezési
terv módosítása kapcsán környezeti vizsgálatot kell-e az adott területre készíteni.
Várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a
környezeti vizsgálat szükségessége a Kormányrendelet. 1.§. (3) bek. a)pontja szerint a
település egy részére készülő szabályozási terv esetében.

A Kormányrendelet. 3. és 4. § szerint:

„ A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program
kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv,
illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy
az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére
kötelezett körbe.

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése

4.§ (1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti terv, illetve program megvalósítása várható környezeti
hatásának jelentőségét a 2. számú mellékletben foglalt szempontok és a (2) bekezdés,
valamint az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell eldönteni.

(2) A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet
védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért
felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. E szervek
véleményük kialakításában a 2. számú mellékletben foglaltak közül a hatáskörükbe
tartozó és a szóban forgó terv, illetve program jellege alapján a tervre, illetve a
programra vonatkoztatható szempontokat veszik figyelembe.”

A Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével az előterjesztéshez csatolt
megkeresést elküldtük az érintett környezetért felelős közigazgatási szerveknek,
nevezetesen:



- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
- Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok
- ÁNTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete, Szolnok
- Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda,

Debrecen

A megkeresésben meghatározott határidőre: 2010. február 28-ig az ÁNTSZ Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Intézetén kívül valamennyi érintett válszolt. A válaszadó környezetért felelős
közigazgatási szervek valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy nem tartják szükségesnek a
környezeti vizsgálat lefolytatását. A Kormányrendelet 4.§ (5) bekezdése szerint: „A kidolgozó
az (1) bekezdés szerinti döntéséhez az általa megadott határidőre beérkezett véleményeket
veszi figyelembe.” Így a ÁNTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete véleményét
figyelmen kívül kell hagyni.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete........................sz. önkormányzati
határozati javaslata

Fegyvernek településrendezési tervének módosításával kapcsolatos környezeti
vizsgálat szükségességérő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta, az 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§. és a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 3. és 4. §.
szerint az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség településszerkezeti tervének a 079/4, 079/7-12, 082/10-11,
082/13, és a 083 helyrajzi számú földrészleteken tervezett módosítása, a területre
vonatkozó szabályozási terv megalkotása nem oly mértékű, hogy az szükségessé tegye
a 2/2005.(I.11.) Korm.rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.

2. Az 1. pontban meghatározott döntést a
- Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
- Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Debrecen

által adott állásfoglalás alapozta meg.

Erről értesülnek:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Búzás Istvánné jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. április 13.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. április 29-i ülésére a
Református Egyházközség támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyház közösségének nevében Halassy Ferenc János református lelkész a mellékelt
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben leírta, hogy a Megyei Önkormányzat által
meghirdetett egyház ügyi alapra is kívánnak pályázni a templom ablakainak felújításához. A
pályázatnál előnyt jelentene, ha az Önkormányzat is támogatná a felújítást.

A kérelmében leírtak alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a
Testület:

…………../2010.(IV.29.) számú határozati javaslat:

A Fegyverneki Református Egyházközség támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a Fegyverneki
Református Egyházközség részére, a templom nyílászáróinak cseréjéhez 300 eFt támogatást
biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére.

Fegyvernek, 2010. április 22.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Erről értesül:
1.) Halassy Ferenc János református lelkipásztor
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport vezető
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Pénzügyi szervező



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. április 29-i ülésére a
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyház közösségének nevében Bárdos Péter Szent Vendel Római Katolikus plébános a
mellékelt kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, melyben leírta, hogy a Megyei
Önkormányzat által meghirdetett egyházügyi alapra is kívánnak pályázni a templomtorony
sisakjának faszerkezet felújításához, illetve a héjazat cseréjéhez. A pályázatnál előnyt
jelentene, ha az Önkormányzat is támogatná a felújítást.

A kérelmében leírtak alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a
Testület:

…………../2010.(IV.29.) számú határozati javaslat:

A Fegyverneki Szent Vendel Római Katolikus Plébánia támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a Fegyverneki
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia részére, a templomtorony sisakjának faszerkezet
javításához, illetve a héjazat cseréjéhez 300 eFt támogatást biztosít az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének terhére.

Fegyvernek, 2010. április 27.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Erről értesül:
1.) Bárdos Péter Szent Vendel Római Katolikus plébános
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport vezető
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Pénzügyi szervező
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére
az alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló határozatok kiegészítése

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület által létrehozott 3 alapítvány alapító okiratainak módosítására a
17/2010. (I. 28.), 18/2010. (I. 28.), 19/2010. (I. 28.) és 37/2010. (II.25.) számú
önkormányzati határozatokkal 2010. januári és februári testületi ülésen került sor.

A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, nyilatkozatokat
megküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából.

A bíróság hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt, mivel a határozatok alapján nem
állapítható meg, hogy az alapító okirat módosítására és új kezelő szerv kijelölésére miért
került sor. Ezt indokolni kell a határozatban.

Indok: A kuratórium tagjainak lemondása.

A bíróság észrevétele alapján a „Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány esetében
Kindert Ferenc és Kindert Ferencné nyilatkozata nem felel meg a Ptk. 685. § b. pontjában
foglaltaknak. Ezért összeférhetetlenség miatt Kindert Ferencet törölni szükséges a
kuratóriuma tagok sorából és helyébe Barta Mihálynét (Fegyvernek, ) bízza meg a
kuratóriumi tagsággal.

A „Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány alapító okiratának 7. pont hatodik bekezdése
tartalmazza, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné
kuratórium elnök és Kindert Ferencné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Kindert
Ferencné akadályoztatása miatt ez nem minden esetben megoldható, ezért helyette Daku
Mihályné kuratóriumi tagot javasoljuk aláírónak.

Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását az alábbi határozati javaslatok
szerint indítványozom:

…/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról szóló 18/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
módosítása



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának egészséges
és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 18/2010. (I.
28.) sz. önkormányzati határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész
kiegészül az alábbi szöveggel:

„…a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

a …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 18/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okirata
az alábbiak szerint módosul:

7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben Bukta Jánosné kuratórium elnök és
Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Fegyvernek, Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.

Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

*1 …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított

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

…/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló 19/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
módosítása



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának
biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
szóló 19/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész
kiegészül az alábbi szöveggel:

„a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”

Erről értesül:

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2) Huber Ferenc polgármester
3) Buzás Istvánné jegyző
4) Képviselőtestület tagjai
5) Kuratórium tagjai

a …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 19/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító
Okirata az alábbiak szerint módosul:

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Fegyvernek, Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.

Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

*1 …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított

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

…/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
17/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek művelt ifjúságáért”
alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 17/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati
határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:



1.) A határozat mellékletének 7. pontjában „…Kindert Ferencné…” szövegrész törlésre
kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:

„…Daku Mihályné…”

2.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész
kiegészül az alábbi szöveggel:

„…a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”.

3.) A határozat mellékletének 9. pontjából „Kindert Ferenc Fegyvernek, Bacsó B. út
1/a.”szövegrész összeférhetetlenség miatt törlésre kerül és helyébe az alábbi
szövegrész lép:

„Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. út 22/a”

Erről értesül:

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2) Huber Ferenc polgármester
3) Buzás Istvánné jegyző
4) Képviselőtestület tagjai
5) Kuratórium tagjai

a …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 17/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

*1

7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és
Daku Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
Tagjai: Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. u. 22/a.

Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Juhász Ildikó San Salvador delegáltja) Fegyvernek Marx

K. út 2/b.
Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.

*1 …/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított



A L A P Í T Ó O K I R A T

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek nagyközség polgárai
életkörülményei, s a község társadalmi körülményei javítása, a polgárok
településünkhöz kötődésének erősítése céljából alapítványt létesít a Polgári
Törvénykönyv előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:

1.) Az alapítvány neve

„Fegyvernek művelt ifjúságáért”
2.) Az alapító:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231

3.) Az alapítvány jellege:

Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint
bármilyen közösség csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása
érdekében.

Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel,
közösséggel és személlyel, amely – illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés
céljaival egyetért, s a közös célok elérésén munkálkodik.

Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése
során épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók
kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.
*1

Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező
nyilatkozatok évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és
azt a továbbiakra is kizárja.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.

4.) Az alapítvány székhelye:



Fegyvernek községháza, Felszabadulás út 171.
*1

5.) Az alapítvány célja, feladata:

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel
mód. 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/1.,
5. és 6. pontjai)

Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az
egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek ifjúságának műveltségét,
ismereteinek bővítését, a fiatalok testi, lelki fejlődését segítik.

Az alapítvány másik célja, hogy segítse a rászorult, jó képességű fegyverneki
tanulók továbbtanulását.

Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák felvetésére, megoldására
irányul, de fontos célkitűzésünk megyei, s országos jó hírének növelése is.

Tevékenységünk során az öntevékeny helyi csoportok lehetőségeit felhasználva, a
kultúra, a sport, a községpolitika terén olyan községi közélet kialakítását, fejlődését
szorgalmazni, amely újabb lehetőséget teremt minden itt lakónak a községformáló
munkára, összefogásra kívánjuk felhívni községünk lakosait, mozgósítani
szeretnénk falusi értelmiségünket.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon.:

Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység
megindítására az alapító 200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot
adományoz alapítvány induló vagyonaként.

Az alapító adománya:

- ifjúság műveltségének fejlődésére 100.000,- Ft
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására 100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) ezen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül befizeti az alapítvány részére megnyitott folyószámlára.

Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát
lehet az alapítvány céljaira felhasználni.

Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium
dönt.



Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a község lakóit, távolba
szakadt polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.

7.) Az alapítvány működése:

Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység
szervezésére, s a vagyon kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.

Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve a 5 tagú
kuratórium.

*7

A kuratórium elnökét és tagjait az önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg.
A Képviselőtestület a megbízásnál figyelembe veszi a három legnagyobb
adományozót.

*6

A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra
szól.

Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.

*8

*10

A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és Daku
Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, s a határozatképességhez
legalább 3 tag jelenléte, s a határozathozatalhoz a megjelent tagok egyszerű
többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének
szavazata dönt.

*1

a.) Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze írásban. A meghívó
tartalmazza az ülés időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak.

b.) Az alapítvány az alábbi nyilvántartást vezeti:

cím: Nyilvántartás az alapítvány tevékenységéről.

tartalma: 1. Kuratórium ülésének időpontja

2. Kuratórium döntésének rövid, lényeges tartalma.

3. Döntésének hatálya.

4. Szavazat aránya.



*7

c.) Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a község polgármestere
és Fegyvernek településen köztisztviselői jogviszonyban álló személy.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

d.) A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést
a kuratórium 50 % + 1 szavazattal fogadja el.

e.) A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban – a döntést követő számban
közzé kell tenni.

f.) Az alapítvány irataiba a kuratórium tagjai és az alapító tekinthetnek be.
g.) Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre

lehet igénybe venni.

A kuratórium hatásköre:

- Gondoskodik az alapítvány itt meghatározott céloknak megfelelő
működéséről.

- Dönt az alapítvány éves tervéről.

- Az alapítvány, illetőleg szervezete működéséhez szükséges belső
szabályzatokat jóváhagyja.

- Beszámol az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány éves
tevékenységéről.

- Dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a
feltételhez kötött adományok elfogadásáról.

- Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról,
gondos kezeléséről.



*7

- Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását.

- Dönt minden olyan alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját
hatáskörébe von.

- A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt
kell tartalmaznia, hogy kik voltak jelen, s a tagok miként szavaztak és
milyen döntést hoztak.

- A kuratórium felelőssége az ezen célokra rendelt vagyon minél
hatékonyabb működtetése. Ezért feladata megtenni mindent annak
érdekében, hogy az alapítvány vagyona a hatályos jogszabályi
előírásoknak és törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően
gyarapodjon. A vagyon és az összes jövedelem csak az alapítvány céljai
által meghatározott körben és módon használható fel.

- A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást
feltétellel is elfogadni, ha az nem ellentétes az ezen okiratban
meghatározott célokkal.

8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja:

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium
által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt.

Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:

- ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy
tevékenység finanszírozásához, amely az alapítványi célok eléréséhez
értékes, vagy jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér,

- alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy
gyakorlati tevékenységért.

*2 Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének
költségeire oly mértékben, hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány
céljainak megvalósulását.

*5

Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti
juttatás az évi 1.000.000.- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány
rendelet az alapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít
meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások



és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel juttatott olyan
természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

*8*10

9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az
alábbiak szerint:

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
*10 Tagjai: Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. u. 22/a.

Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Ildikó Tessak, San Salvador delegáltja) Fegyvernek
Marx K. út 2/b.

Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.

*9

10.) Felügyelő Bizottság:

Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését három tagból álló Felügyelő
Bizottság látja el.

A Felügyelő Bizottság elnöke: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a.
tagjai: Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a.

Nardai Dániel Gergely Fegyvernek, Gyóni Gy. u.
27/a.

A Felügyelő Bizottság megbízatásának ideje a kuratórium megbízatásával megegyező.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a.) a megbízás lejártával
b.) a tag halálával
c.) lemondással
d.) összeférhetetlenség beálltával
e.) az alapítvány megszűnésével

A Felügyelő Bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos
meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és
egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat szükséges. A Felügyelő
Bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a munkája során felmerült költségeket
az alapítvány megtéríti.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Felügyelő Bizottság jogosult:
 ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását
 a kuratóriumtól jelentést kérni
 az alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni



 a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a működés során olyan jogszabálysértés
vagy mulasztás történt, amelynek megszűntetése, következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.

11.)Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány
tiszta vagyonát a község közbiztonságának és környezetvédelmének
segítésére kell fordítani.

Ezen Alapító Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell
jegyeztetni a nyilvántartásba. Az alapítvány a bejegyzéssel jön létre.

12.)Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

*1

13.) A közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.

Fegyvernek, 2010. április 29.

(:Huber Ferenc:)

polgármester

Képviselő-testület

nevében

Megjegyzés:

*1 A 74/1998.(V.28.) sz.önk.határozattal módosítva

*2 A 49/1994.(IV.28.) sz.önk.határozattal módosítva

*3 A 32/2002.(II.28.) sz. önk.határozattal módosítva
*4 A 10/2003.(I.30.) sz. önk.határozattal módosítva
*5 A 111/2003.(VIII.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*6 A 12/2005.(I.27.) sz.önk.határozattal módosítva
*7 A 84/2005.(V.26.) sz. határozattal módosítva
*8 A 17/2010.(I.28.) sz. határozattal mód.
*9 A 37/2010.(II.25.) sz.határozattal mód.
*10 A …./2010.(IV.29.) sz. határozattal mód.



Kivonat Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

87/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló 19/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat
módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának
biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
szóló 19/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész
kiegészül az alábbi szöveggel:

„a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”

Erről értesül:





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

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

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

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

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

Részbenönálló intézmények 0 0 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 2 271 2 773 2 738

06.Ingatlan kezelés 22 009 22 009 22 009 22 009 22 009

07.Igazgatás 0 31 439 44 927 13 987 12 987

08.Vízkárelhárítás 0 0 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0 0

Szakfeladat összesen: 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

…/2009.

(XII.16.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

3/2010.

(II.26.)

mód. Ei.

22/2009.

(X.15.)

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

2. melléklet

2013.05.12 13:31 1/8



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

…/2009.

(XII.16.)

3/2010.

(II.26.)

mód. Ei.

22/2009.

(X.15.)

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

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

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Járda felújítások 0 0 66 203 168

2.)Táncsics M.út lefedése 0 0 2 205 2 205 2 205

3.) Dózsa Gy. Úti járdafelújítás 0 0 0 365 365

Közutak,hidak összesen 0 0 2 271 2 773 2 738

06.Ingatlan kezelés

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

Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex

akadálymentesítése 22 009 22 009 22 009 22 009 22 009

Ingatlan kezelés összesen 22 009 22 009 22 009 22 009 22 009

07.Igazgatás

1.) Az Újtelepi Óvodaegység lapostető átépítése mosdó
játszóudvar felújítása TEKI pályázat, 0 31 439 31 439 0 0

2.) A 139/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Szapárfalui

óvodaegység felújítása 0 0 12 488 12 987 12 987

3.) Bíró Kastéy nyílászáró csere(ablak) 0 0 1 000 1 000 0

Igazgatás összesen 0 31 439 44 927 13 987 12 987

10.Vízkárelhárítás

11.Piac,vásár

13.Vízhálózat bőv.

14.Gázhálózatbővítés

16.Köztemető fenntartás

17.Közvilágítás

20.Oktatási és egyéb feladatok

21.Településtiszt.szipp.

22.Települési hulladék kezelés

24.Temetkezési szolg.

25. Máshová nem sorolt szolgáltatás

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és feladatok

Szakfeladatok összesen 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen 22 009 53 448 69 207 38 769 37 734

2. melléklet

2013.05.12 13:31 2/8
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 0 0 451 451 451

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 2 387 2 387 3 137 3 918 3 285

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 100 100 100 100 100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 136 136 136 136 136

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 145 178 212 332 218 094 213 942 194 349 102 041

Részbenönálló intézmények 0 801 3 407 3 407 3 407 3 407

Intézményi beruházás összesen 145 178 215 756 224 124 221 173 202 361 109 420

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés 3 880 3 520 3 520 2 990 2 895 2 895

03.Mezőőri tev. 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 29 992 33 422 12 317 12 351 4 089

06.Ingatlan kezelés 0 781 781 781 781 781

07.Igazgatás 136 298 158 107 161 149 161 866 161 827 87 583

08.Vízkárelhárítás 0 359 359 359 359 359

09.Közterület fenntartás 0 0 0 738 738 738

10. Közcélú foglalkoztatás 0 12 763 12 763 12 763 12 763 2 961

11.Vízhálózat bőv. 0 1 588 0 16 000 0 0

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 0 0 20 20 420 420

22.Települési hulladék kezelés 5 000 5 222 5 736 5 764 764 764

23. Máshová nem sorolt sport tev. 0 0 0 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 344 344 344 344

26.Húsértékesítés 0 0 0 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0 0 1 107 1 107

Szakfeladat összesen: 145 178 212 332 218 094 213 942 194 349 102 041

Részbenönálló intézmények 0 801 3 407 3 407 3 407 3 407

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű 0 190 2 796 2 796 2 796 2 796

C;Orvosi rendelő 0 611 611 611 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 3 407 3 407 3 407 3 407

Beruházás mindösszesen: 145 178 215 756 224 124 221 173 202 361 109 420

2009.12.31

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2/2009.

(III.2.)

2009. évi költségvetési rendeletének

mód. Ei.

3/2010.

(II.26.)

31/2009.

(XII.23.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

3. melléklet

2013.05.12 13:31
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

3/2010.

(II.26.)

31/2009.

(XII.23.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

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

1.) a 145/2009. számú önk. Hat. Alapján fénymásoló berendezés

beszerzése 0 0 0 451 451 451

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 0 0 451 451 451

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött

maradványból 0 2 159 1615 0 0 0

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból 0 42 42 42 42 42

3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból 0 84 84 84 84 84

4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból

átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési

rendelet 12.§.(2) bek. alapján 0 102 102 102 102 102

5.) Vizuáltábla beszerzése 0 0 153 153 153 153

6.) Rendezvénysátor 0 0 391 391 391 391
7.) Bosch fúrógép beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 24 24 24

8.) Bosch sarokcsiszoló beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 30 30 30

9.) 2 db tárolószekrény (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 105 105 105

10.) Szerszámos kocsi beszerzése (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 282 282 282

11.) Kistraktor bővítés (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 564 564 564

12.) 5 db számítógép konfiguráció (szakképzési hj. Terhére) 0 0 0 718 718 718

13.) EPSZ-WISC IV. tesztkészlet dologi kiadás terhére 0 0 0 267 267 267

14.) Világteszt dologi kiadások terhére 0 0 0 375 375 375

15.) 1 db számítógép konfiguráció 0 0 0 0 148 148

16.) nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött

maradványból 0 0 0 0 633 0

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 2 387 2 387 3 137 3 918 3 285

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

1.) Dogs Zenekar eszközvásárlás a 22/2009.(II.23.) számú

bizottsági határozat alapján(dob, mikrofonszett) 0 100 100 100 100 100

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 100 100 100 100 100

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

1.) 1 db EPSON nyomtató vásárlása a 2/2009.(III.2.) számú

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiadás

terhére átcsoportosított ei-ból 0 136 136 136 136 136

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 136 136 136 136 136

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0 0 0 0

02.Növénytermesztés

1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 880 880 880 0 0 0

2.)Vetőgép beszerzése 1 200 696 696 696 696 696

3.) Permetező vásárlás 840 432 432 432 432 432

4.) Szárzúzó berendezés vásárlása 960 1 512 1512 1512 1512 1512

5.) Erdőtelepítés a 235/2009.(XI.26.) számú önk..hat. Alapján 0 0 0 350 255 255

Növénytermesztés összesen 3 880 3 520 3 520 2 990 2 895 2 895

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0 0 0 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat 0 4 510 4510 83 83 83

2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat 0 8 220 8220 75 75 75

3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 511 8511 78 78 78

4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 496 8496 8496 8496 234

5.) Vöröscsillag út útépítés 0 255 272 272 272 272

6.) Szivárvány úti telkek 0 0 72 72 156 156

7.) Marx K. út szélesítés terv a 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.

Alapján 0 0 150 50 0 0

8.) 140/2009.(VI.25.) számú önk. Hat. Alapján a Marx. K-

Felszabadulás út 181. járdaszakasz építése 0 0 3191 3191 3191 3191

Közutak,hidak összesen 0 29 992 33422 12317 12351 4089

06.Ingatlan kezelés

1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich

J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása 0 781 781 781 781 781

Ingatlan kezelés összesen 0 781 781 781 781 781

07.Igazgatás

1.)Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú

önk.hat. Alapján 52163 52163 52163 52163 52163 44984

2.)Települési információs táblarendszer kiépítése 4940 4940 4963 4979 4979 4979

3. melléklet

2013.05.12 13:31
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

3/2010.

(II.26.)

31/2009.

(XII.23.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

3.)az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)

számú, a 65/2009.(IV.2.) számú önkormányzati határozat alapján 79195 77361 77361 77361 77361 10296

4.) Település rendezési terv módosítása 0 720 720 780 780 780

5.)1 db server gép beszerzése polgármesteri keretből 0 105 105 105 105 105

6.) 1 db központi mátrix nyomtató beszerzése polgármesteri

keretből 0 145 145 145 145 145

7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola

rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb) 0 22673 22673 22673 22673 22673

8.)Település központ rehabilitáció II. ütem tervezés

147/2009.(VII.16.) 0 0 940 1326 1347 1347

9.) A 147/2009.(VII.16.) számú önk. Hat alapján a Községháza

épületének akadálymentesítésének tervezése 0 0 400 400 400 400

10.) Mobil WC beszerzése 148/2009.(VII.16.) számú önk. Hat.

Alapján 0 0 1679 1679 1679 1679

11.) TIOP 1.2.3-08/1-2008-008. számú pályázattal megvalósuló

eszközberuházás(közművelődés) 0 0 0 30 30 30

12.) számítógép beszerzés 0 0 0 225 165 165

Igazgatás összesen 136 298 158 107 161149 161866 161827 87583

08.Vízkárelhárítás

1.) A 144/2008.(VIII.28.) számú önk. Határozat alapján a

nagykörűi nádas ingatlanok kisajátítása 0 359 359 359 359 359

Vízkárelhárítás összesen 0 359 359 359 359 359

10.Közcélú foglalkoztatás

1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI

pályázat 0 12 763 12763 12763 12763 2961

Közcélú foglalkoztatás összesen 0 12 763 12763 12763 12763 2961

09. Közterület fenntartás

1.) Mobil WC beszerzés a 201/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat. Alapján 0 0 0 738 738 738
Közterület fenntartás összesen 0 0 0 738 738 738

11.Vízhálózat bőv.

1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében

előkészítés önrész 0 1 588 0 0 0 0

2.) Hidroglóbusz fejcsere a 200/2009.(IX.27.) sz. önk. Hat.

Alapján 0 0 0 16000 0 0

Vízhálózat bőv. összesen 0 1 588 0 16000 0 0

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.

1.) Szennyvízhálózat kiépítés 0 0 20 20 420 420

Településtiszt.szipp.összesen 0 0 20 20 420 420

22.Települési hulladék kezelés

1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 5 000 5 000 5000 5000 0 0

2.)1 db számítógép konfiguráció beszerzése a 2/2009.(III.2.)

számú költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi

kiadások terhére átcsoportosított ei. Terhére. 0 222 222 222 222 222

3.) Komposztáló telep engedélyeztetés 0 0 514 542 542 542

Települési hulladék kezelés összesen 5 000 5 222 5736 5764 764 764

23. Máshová nem sorolt sport tev.

24.Temetkezési szolg.
Temetkezési szolg.összesen 0 0 0 0 0 0

25. Máshová nem sorolt szolg.

1.)Színpad készítés 0 0 344 344 344 344

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 344 344 344 344

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

-Eszközbeszerzés informatikai normatíva 0 0 0 0 1107 1107

Oktatási és egyéb feladatok összesen 0 0 0 0 1 107 1 107

Szakfeladatok összesen 145 178 212 332 218 094 213 942 194 349 102 041

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű

3. melléklet

2013.05.12 13:31
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.12.31

2/2009.

(III.2.)

mód. Ei.

3/2010.

(II.26.)

31/2009.

(XII.23.)

22/2009.

(X.15.)

7/2009.

(VI.04.)

1.) 1 db Keresőtávcső beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi

kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére 0 190 190 190 190 190

2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése 0 0 1004 1004 1004 1004

3.)Klórgáz ömlés jező biztonsági berendezés vásárlása 0 0 1169 1169 1169 1169

4.)Vákumszabályozó berendezés beszerzése 0 0 433 433 433 433

Vízmű összesen 0 190 2796 2796 2796 2796

C;Orvosi rendelő

1.) 1 db Hőlésterilizátor beszerzése polgármesteri keretből 0 273 273 273 273 273

2.) 1 db Kompresszor beszerzése polgármesteri keret terhére 0 338 338 338 338 338

Orvosi rendelő összesen 0 611 611 611 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 3 407 3 407 3 407 3 407

Beruházás mindösszesen 145 178 215 756 224 124 221 173 202 361 109 420

3. melléklet

2013.05.12 13:31
8/8
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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 2010. április 29-i ülésére az
Önkormányzat 2009 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, 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése
2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés
3.) A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet 11 db melléklettel:

 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtása

 2. számú mell. A 2009. évi felújítások részletezése
 3. számú mell. A 2009. évi beruházások teljesítése
 4. számú mell. A 2009. évi pénzmaradvány levezetése
 5. számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi vagyon kimutatása
 6. számú mell. Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója
 6/a számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérleg
 6/b számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
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 6/c számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített eredmény kimutatása
 6/d számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
 7. számú mell. Az Önkormányzat 2009. évi teljesített feladatmutatóinak állománya
 8. számú mell. A 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
 9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve,

évenkénti bontásban
 10. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások
 11. számú mell. Az Önkormányzatnak nyújtott hitelállomány lejárat, hitelezők és

fedezetük szerinti bontásban 2009. 12. 31-én

4.) Önálló előterjesztésben a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása. ( a pénzmaradvány
megállapítása és jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelet tervezet 3. §-ában szerepel.)

Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámoló könyvvizsgálata

1.125.000,-Ft

Összesen: 1.125.000,-Ft

1.) A 2009. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése

A 2/2009.(III.2.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2009. évi költségvetés eredeti
előirányzata 1.939.727 eFt volt. Év közben 4 alkalommal került módosításra e rendelet, mely
módosítások minden esetben érintették a költségvetés főösszegét is. Összevontan 279.214 eFt-tal
nőtt a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség igénye nélkül) az intézményi igények, a
pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások és bevételek ( pályázati összegek, saját forrás) a
pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 2009. évi kereset kiegészítések beemelése, a
tartalékok felhasználása, növekedése, lakóingatlanok vásárlása, értékesítése, normatív és kötött
felhasználású állami támogatások változása( lemondás, pótigény), lakossági közműfejlesztés
befizetései, fejlesztési hitelek felvétele, valamint az év végi folyószámlahitel felvétele indokolta.
Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.218.941 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 egy előző (2010. 02.25 -i) ülésén rendeletet alkotott a 2009. évi költségvetés
előirányzatainak utolsó módosításáról, így jelen előterjesztésben az elemzés során a teljesítési adatok a
végleges módosított előirányzatokhoz hasonlíthatók.

Általánosan elmondható, hogy a 2009-es évben az előző évekhez viszonyítva tovább romlott az
önkormányzatok pénzügyi helyzete (kintlévőségek növekedése, állami támogatások csökkenése,
infláció növekedése).
Fegyvernek Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében szereplő kötelező és önként vállalt feladatok
ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a megfelelő
kereteket biztosította.
Bankhitelt a tervezett előirányzatokon belül, a hitelcéloknak megfelelően vettünk igénybe. A bevételek
realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések teljesítéséhez év közben
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folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk igénybe, mely biztosította a 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 év végére az eredeti előirányzathoz
viszonyítva 31.493 eFt-tal nőtt.

Az önkormányzat költségvetése év végére a tervezett keretek között maradt, a csökkenő finanszírozás
és a növekvő infláció mellett biztosította az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését, mind
e mellett számos egyéb kiadást is teljesített. (önként vállalt feladatok, fejlesztések)

A pályázati lehetőségeket próbáltuk maximálisan kihasználni. A benyújtott 18 pályázatból sikeresen
zárult 12 pályázat, 1 pályázat elbírálása nem zárult le. 2009. évben 5 pályázatunk eredménytelenül
zárult . A fejlesztési feladatok bemutatása és értékelése az előterjesztés végén külön kiemelve,
részletesen megtalálható.

Fegyvernek Önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 2009. december 31-én 1.902.000 eFt , a
forgóeszközök értéke 236.743 eFt, –a befektetett eszközök értéke 739 e Ft-tal nőtt a 2008. évi
eszközértékhez képest (a megvalósított beruházásoknak köszönhetően nőtt, azonban a selejtezések és
értékcsökkenés elszámolásával csökkent.) A forgó eszközök értéke 15.750 eFt-tal csökkent a 2008. évi
záró adatokhoz viszonyítva. A pénzeszközök csökkenése és az adósok, követelések állományának
növekedése miatt.

Összességében megállapítható, hogy a 2009. 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.
3. 30 napon túli tartozása az önkormányzatnak nem volt.
4. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek
állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési morál
nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére 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 20. oldalán)

A bevételek önkormányzati szintű teljesítése 2.105.796 eFt 94,9%-os. A kiemelt előirányzatok közül:
 a működési bevételek teljesítése 100,08%-os, ezen belül az intézményi működési bevételek

0,21%-os bevételi többletet mutatnak (981 eFt), mely a Polgármesteri Hivatal és részben önálló
intézményeinek többlet bevételéből adódik . A sajátos működési bevételekre tervezett
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bevételek (helyi adók, átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) 99,91 %-os teljesítést
mutatnak. A 296 eFt-os bevételi lemaradás oka a lakbérbevételek hátraléka.

 A tervezett támogatásokból mindösszesen 796.125 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat
98,04 %-a. A normatívákból és a központosított előirányzatból, kötött felhasználású
támogatásokból, az egyéb központi támogatásokból a tervadatoknak megfelelően egyaránt
100% folyt bemíg a fejlesztési támogatásokból 17,83 %-os a teljesítés. (Fejlesztések
áthúzódnak 2010. évre - Zalka TEKI, Közcélú foglalkoztatást segítő eszköz beszerzés TEKI)

 A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 100, 03 %-os a
teljesítés. A bevételi többlet 3 eFt – a TIGÁZ osztalékból adódik. A bevétel önkormányzati
tulajdonú lakótelek értékesítésből, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából, és
önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésből tevődik össze ezen felül, melyek 100%-os
teljesítést mutatnak.

 A támogatás értékű bevételek terven belül teljesültek, 97,09%-ra. A bevételi lemaradás 6.812
eFt. Ezen belül az OEP-től kapott pénzeszközök a tervezett összeg 98,19%-ában realizálódtak,
az 618 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat egy éven túli
helyettesítése miatt a fix díj 60%-ára jogosult önkormányzatunk.. Az egyéb működési célú
támogatás értékű bevételek előirányzaton felül realizálódtak 102,87%-ban, a kistérségi
társulástól és a társ önkormányzatoktól átvett pénzeszközök meghaladják a tervezett összeget).
A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a 13,87%-os bevételi lemaradás oka, hogy a
Település központ rehabilitációjához kapcsolódó támogatás tervezett összege nem
realizálódott, 2010. évben kerül lehívásra.

 A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek teljesítése összességében nagyon
alacsony 11,95%-os. A bevételi lemaradást a felhalmozási célú pénzeszközök bevételeinek
elmaradása okozza – itt tervezzük a fejlesztésekhez pályázott támogatási összegeket,
megállapításig.

 A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 106,03 %-os. A kölcsönök
törlesztése a vártnál nagyobb mértékű volt.

 Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és a felhalmozási feladatok
megvalósulása érdekében 2009. év folyamán 7 alkalommal 149.000 eFt munkabérhitelre,
139.757 eFt folyószámla hitelre, és 9.136 eFt éven túli lejáratú fejlesztési célú hitelre volt
szükség.

 A pénzforgalom nélküli bevétel : az előző évi pénzmaradványt 97,39%-ban került
felhasználásra. Az 1.668 eFt-os eltérés a szennyvízhálózat fejlesztésre befizetett lakossági
hozzájárulások és annak kamataiból (1.023 eFt) , valamint a környezetvédelmi alapon fel nem
használt összegből(645 eFt) tevődik.

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú mellékletének 20-21. oldalán )

A kiadások teljesítése 2.082. 501 eFt. A teljesítés 93,85%-os a módosított előirányzathoz képest
136.440 eFt kiadási megtakarítást mutat.

 A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében 99,31%(ezen belül a bérjellegű kiadások
és az egyéb személyi juttatások kifizetései is előirányzaton belül teljesültek – a kiadási
megtakarítás 4.767eFt.

 A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások
kiadásainak teljesítésével. Az önkormányzati szintű 195.521 eFt kiadás a tervezett 99,17%- a.
A kiadási megtakarítás 1.639 eFt.

 A dologi kiadások teljesítése 99,42 %. A tervezett előirányzat 0,67%-a , 4.107 eFt kiadási
megtakarításként mutatkozik, melyből 840 eFt a Polgármesteri Hivatalnál, 1.576 eFt a részben
önálló intézményeknél, a fennmaradó összeg 1.691 eFt az önállóan gazdálkodó
intézményeknél keletkezett.

 Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 98,44% -ra teljesültek.
 Egyéb támogatásoknál a teljesítés 99,99 %, az eseti és a rendszeres szociális pénzbeni

ellátásokra tervezett összegekből 13 eFt a maradvány.
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 Azt ellátottak pénzbeni juttatásának teljesítése szintén 99,99%-os, az eltérés 1 eFt.

kerekítésből adódik.
 A felhalmozási kiadások 52,30%-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése

42,81%-os, a beruházások 54,07%-a valósult meg. Az előterjesztés további részében
részletesen bemutatjuk a 2009. évi felhalmozási kiadások alakulását (rendelet tervezet 2-3.
melléklet szerint )

 Hitel törlesztés alakulása 2009. évben az előirányzathoz viszonyítva 100%, folyószámla hitel
törlesztésre 124.597 eFt-ot, munkabérhitel felvétel törlesztésre 15.000 eFt-ot tartalmaz az
előirányzat és a teljesítés , ( az év folyamán 7 alkalommal összesen 143.000 eFt munkabér
hitelt fizettünk vissza) fejlesztési hitel törlesztésre 26.690 eFt-ot fizettünk ki, terv szerinti
ütemezésben.

 Az adott kölcsönök 92,45 %-os, a tervezettől való eltérést az okozza, hogy a dolgozói
lakásvásárlási és építési, valamint az önkormányzati lakás vásárlási és építési kölcsönre
tervezett összegből 60 eFt nem került felhasználásra, az egyéb nyújtott kölcsönökre tervezett
összegből 451 eFt nem került felhasználásra.

 A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 97,21%- os 2009. évben csak
működési célú kiadást tervezett az önkormányzat.

 Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2009. évben 100,28 %-os
teljesítést mutat, ami 354,63 teljesített főt jelent. Az előirányzattól való eltérés +0,98 fő. Az
eltérés összetétele:
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola: +2 fő .
2.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség -1,94 fő betöltetlen álláshely miatt
3.) A Polgármesteri Hivatalnál az eltérés +2,05 fő , az eltérés oka,hogy a 3 fő közfoglalkoztatás
szervező illetve 1 fő közhasznú foglalkoztatott a létszámban nem szerepel (összesen 30
hónap)
3.) Orvosi Rendelő : -1,13 fő , védőnői álláshely betöltetlen, 1 védőnői állás részmunkaidős

foglalkoztatottal van betöltve

2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés

I. CSORBA MIKRO – TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Fegyvernek, Felszabadulás út l73.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetésének
végrehajtása.

Az intézmény a 217/l998. /XII. 30./ számú korm. rendelet l49. §-a figyelembe vételével állította össze

és készítette el a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolóját.

1./ Az intézmény által ellátottak száma, összesen ellátott főbb csoportjainak változása /tervezett és tényleges létszám /
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Tervezett össz. létszám: Fegyvernek 233 fő ebből étkezők: 169 fő

Örményes 65 fő 39 fő

Kuncsorba 88 fő 73 fő

Összesen: 386 fő 281 fő

Tényleges össz. létszám: Fegyvernek 230 fő ebből
étkezők: 159 fő

Örményes 60 fő 44 fő
Kuncsorba 91 fő 44 fő
Összesen: 382 fő 247 fő

Az ellátást igénybevevők főbb csoportok szerinti megosztása:

Fegyvernek
Nappali ellátás

Tervez.
Tényleg.

Házisegítségnyújt.

Tervez.
Tényleg.

Étkeztetés

Tervez.
Tényleg.

Összesen

Tervez.
Tényleg.

Különb

ség

I.sz.Idősek
Klub

28 fő 29 fő
13 fő 12 fő 55 fő 46 fő 96 fő 87 fő

- 9 fő

II.szIdősek
Klub

30 fő 30 fő
10 fő 12 fő 43 fő 41 fő 83 fő 83 fő

0 fő

III.sz.Idősek
Klub

27 fő 29 fő
10 fő 8 fő 17 fő 23 fő 54 fő 60 fő

+ 6 fő

Összesen 85 fő 88 fő 33 fő 32 fő 115 fő 110 fő 233 fő 230 fő - 3 fő
Örményes 32 fő 32 fő 8 fő 8 fő 25 fő 20 fő 65 fő 60 fő - 5 fő
Kuncsorba 35 fő 40 fő 13 fő 19 fő 40 fő 32 fő 88 fő 91 fő + 3 fő

Mindösszesen 152 fő 160 fő 54 fő 59 fő 180 fő 165 fő 386 fő 381 fő - 5 fő

Összintézményi szinten az ellátottak száma a tervezettnek megfelelően alakult. Fegyverneken - 3
fővel, Örményesen - 5 fővel kevesebb, Kuncsorbán + 3 fővel több főt láttak el.
Szolgáltatásonként elemezve az étkeztetést mindhárom településen kevesebben igényelték, jelentősen
csökkent az étkeztetést igénybe vevők száma Kuncsorbán – 24 fő az előző évhez képest, a házi
segítségnyújtást igénylők száma viszont növekedett.
A szombati étkezést igénybevevők létszáma: A tervezettnél többen igényelték a hétvégi étkeztetést.
Fegyverneken és Örményesen az össz étkeztetést igénylők 50 %-a, Kuncsorbán 68% igényelte a
szombati meleg ebédet.

Tervezett TénylegesKülönbség
Fegyvernek: 65 fő 82 fő + 17 fő

Örményes: 20 fő 22 fő + 2 fő

Kuncsorba: 30 fő 30 fő 0 fő

Összesen: 115 fő 134 fő + 19 fő

Fegyverneken a vasárnapi és ünnepi étkeztetést, 2 adagot szombaton 17 fő kérte.
Lakossági előfizetéses ebédkiosztás:
Tervezett: 17 fő
Tényleges: 20 fő

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
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Családsegítés:

Igénybe vevők száma ebből új igénybevevő: szoc. mentális esetkezelés

(esetszám)

Fegyvernek: 1001 fő 219 fő 3695

Örményes: 233 fő 67 fő 863

Kuncsorba: 80 fő 17 fő 160

Az előző évekhez viszonyítva Fegyverneken 344 fővel, Örményesen 64 fővel Kuncsorbán 25 fővel
többen kérték a családsegítő szolgálat segítségét problémáik megoldásában.
Fegyverneken elsősorban foglalkoztatással kapcsolatban (álláskeresés, RÁT RSZS) valamint
ügyintézéshez, információnyújtáshoz kérték a szolgálat családgondozóinak segítségét.
Örményesen: ügyintézés, információkérés, a domináns segítségkérés
Kuncsorba: Foglalkoztatással, ügyintézéssel kapcsolatban, valamint anyagi problémák miatt keresik
fel a családgondozót.

Gyermekjóléti szolgálat:

0-17 éves korú gyermekek száma:

Fegyvernek: 1576 fő, ebből 1409 esetben 87 gyermeknek,

Örményes: 187 fő, ebből 20 esetben 20 gyermeknek,

Kuncsorba: 131 fő, ebből 119 esetben nyújtottak segítséget a családgondozók

2./ A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlag létszáma:

Dolgozók
létszáma

2009. január 01.

Statisztikai
Foglalkoztatott

2009. december 31.

Statisztikai Foglalkoztatott

Fegyvernek 14,815 fő 19 fő 15, 815 fő 20 fő
Örményes 3,875 fő 5 fő 3,875 fő 5 fő
Kuncsorba 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő
Összesen 22,68 fő 28 fő 23,69 fő 29 fő

Változás:
2009. február 16-tól 2010. április 15-ig a családsegítő szolgálatnál + 1 fő 8 órában foglalkoztatott
szociális munkaerő-piaci mentor alkalmazására került sor a Munkaügyi Központ 100%-os bér +
járulék támogatásával az „Egyedül nem megy” program keretén belül.

2009. december 31-én foglalkoztatottak (fő- és részmunkaidős):

Teljes munkaidős részmunkaidős
Fegyvernek: 7 fő + 1 fő támogatott 12 fő
Örményes: - 5 fő
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Kuncsorba: 4 fő - fő
Összesen: 11 fő + 1 fő támogatott 17 fő

Foglalkoztatottak az intézményre jellemző szakfeladatonként:
Intézmény dolgozói létszámának összetétele a 2009. december 31-ei állapot szerint (Fegyvernek,
Örményes, Kuncsorba)

K
at

.

T
el

ep
h

el
y

Ig
az

g
at

ó

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Idősellátás Ügyviteli
csoport

Ö
ss

z
(F
ő)

T
el

p
h

.v
ez

V
ez

.
cs

g
cs

lá
d

g
o
n

d

S
zo

c.
se

g
ít

ő K
lu

b
v

ez
.

K
lu

b
g

o
n

d
g

o
n

d
o

zó
h

áz
ig

o
n
d

g
az

d
v

ez
p

én
zt

A
d

m

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 0,94 0,5 5,94
Örm 0,75 0,75
Kuncs 1 1

E Fegyv 1 0,875 0,25 2,125
Örm
Kuncs 1 1

F Fegyv 1 0,5 1,5
Örm 0,75 0,75
Kuncs

G Fegyv 1
Örm 0,875 0,875
Kuncs
Össz.(F
ő)

1 1,875 1 1,5 1,625 4,75 3,25 1,25 4,75 0,25 0,94 0,5 22,69

3. Az intézmény kezelésébe adott vagyon állomonyában bekövetkezett változások
Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 13 851 e Ft, növekedés nem volt, csökkenés az elszámolt
értékcsökkenés 3.463 e Ft. Záró nettó érték 10.388 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
Szolgálat
Felszabadulás út 173.

110 m2 110 m2

Összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2
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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 2.151 e Ft, növekedés fénymásoló vásárlása volt 451 eFt,
csökkenés az elszámolt értékcsökkenés 1.904 eFt . Záró nettó érték 698 eFt.

4./ Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának rövid
értékelése:

Szakmai feladatok:

ÉTKEZTETÉS:
Fegyvernek: A tervezetthez képest minimálisan csökkent az étkeztetést igénybe vevők száma, 115 fő

tervezettel szemben 110 fő igényelte az egyszeri meleg étkeztetést 2009-ben.
Szombatonként átlagosan 80 fő, 90% vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Vasárnapi
és ünnepi étkeztetést (2 adagokat szombatonként) átlagosan 20 fő kérte.
Házhozszállítást jogosan 64 fő igényelt, részükre 6 fő tiszteletdíjas gondozónő
szállította ki az ebédet.

Örményes: A tervezetthez képest kevesebben igényeltek étkeztetést, viszont a szombati étkezetést
többen kérték. Házhozszállításra a 25 főből 22 fő volt jogosult, részükre 2 fő kisegítő
gondozónő és 1 fő közfoglalkoztatott vitte ki a meleg ebédet.

Kuncsorba: A tervezettnél kevesebben kértek étkeztetést 2009-ben. Jelentősen csökkent a nappali
ellátásnál és házi segítségnyújtáson belül az étkeztetettek száma is. Össz étkeztetést
igénybevevők 73 fő tervezetthez képest 44 fő kérte az ebédet. Az intézmény többi
szolgáltatását (nappali ellátás, házi segítségnyújtás) viszont többen igényelték a
tervezettnél. A csökkenés oka egyrészt a térítési díj rendeletre vezethető vissza. Az
Idősek Klubjában az étkeztetésért kevesebbet kellett fizetni, mint az étkeztetési
szakfeladaton. A szombati étkeztetés a tervezett szerint alakult. Az étkeztetést igénylők
50%-a kéri a hétvégi ebédet. Házhozszállítást 1? fő kért, részükre 1 fő
közfoglalkoztatásban részesülő viszi a meleg ebédet.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Fegyvernek: Az előző évekhez viszonyítva növekedett a házi segítségnyújtást igénylők száma,

melyet szociális rászorultság alapján Szakértői Bizottság hagyott jóvá. A tervezettnek
megfelelően alakult, átlagosan 32 fő gondozottat látott el 4 gondozónő (1 fő 8 órában, 2
fő 6 órában, 1 fő 4 órában) a 32 főből 10 főt hétfőtől-péntekig minden nap 1-2 órás
gondozási tevékenységgel kellett ellátni. Több esetben kellett az étkeztetési
szakfeladaton lévő gondozónőt is bevonni a gondozási folyamatba. Naponta 13-14 főt
láttak el, az idősek szükséglete szerint. 2009. április 01-től július 31-ig 5 fő „Út a
munkához” program keretén belül közfoglalkoztatottak segítségével a településen élő
60 éven felüli idős korosztály állapot- és szükségletfelmérését végeztük el, melynek
következtében 1 főt azonnal házi segítségnyújtásban kellett részesíteni. Karácsonyra
263 fő 80 éven felüli idősnek juttattuk el az Önkormányzat ajándékcsomagját és
jókívánságait. 11 fővel többnek, mint 2008-ban.

Örményes: 1 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő 8 fő gondozottat lát el, napi bontásban 6-7 főt
keres fel. A házi segítségnyújtás feladata megegyezik a Fegyverneknél leírtakkal.
Karácsonyra 270 fő kapott önkormányzati ajándékcsomagot.

Kuncsorba: A házi segítségnyújtást igénylők száma növekedett a településen, amely a lakosság
elidősödésének a következménye. Az előző évekhez viszonyítva több ápolási igényt



10
kellett teljesíteni, amely leterhelte az intézmény dolgozóit. Ennek következtében az
Idősek Klubjában foglalkoztatott gondozónőt munkaidejének felében a házi
segítségnyújtásban kellett foglalkoztatni. Ezáltal a 19 fő gondozottat 1 fő 8 órás és
részben a klubgondozó látta el.

NAPPALI ELLÁTÁS:
A programok a Szakmai programok alapján és a tervezettnek megfelelően alakultak. Mindhárom
településen a klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek az Idősek Klubjainak programjaira,
szolgáltatásaira. Az idősek 2008-tól a nappali ellátásért is fizetnek térítési díjat az étkeztetésen felül. A
Klubok ellátotti létszáma nem csökkent emiatt, minimális növekedés tapasztalható.

Fegyvernek: összesen 7 fő látta el a feladatot
3 fő 8 órás klubvezetők
3 fő 6 órás gondozónők
1 fő 4 órás kisegítő gondozónő

Kiemelkedőbb szabadidős programok, rendezvények:
- Farsangi mulatságok, Nőnapi rendezvények Klubonként
- Összevont Anyák Napja és Idősek Napja a Művelődési Házban
- Egészségügyi, ismeretterjesztő előadások szervezése
- Szűrővizsgálatok: ortopédia, tüdőszűrés
- Strandolások, fürdőzések június, július, augusztus hónapokban
- Bográcsolások, szalonnasütés, közös főzések – klubonkénti szervezésben
- „Mise az Idősekért” a település időseinek és a helyi bentlakásos idősotthonok bevonásával a

Katolikus egyházzal közös szervezésben
- Névnapok megünneplése (zenés programok)
- Kézműves foglalkozások
- Reggeli torna
- Nyílt napok szervezése (klubélet bemutatása)
- Fodrász, pedikűrös biztosítása havonta
- Karácsonyi ünnepségek klubonként óvodásokkal

Örményes: 1 fő 6 órás klubvezető, 1 fő 6 órás kisegítő osztott munkakörben látja el a feladatokat
Programok:

- Intézményi évforduló megünneplése
- Nőnap, Húsvét, Anyák Napja ünnepség szervezése
- Strandkirándulások
- Nagyi olvasóklub
- Idősek Napjának szervezése, faluszintű rendezvény
- Egészségügyi előadások szervezése
- Névnapok, születésnapok megünneplése
- ¼ évente vásár rendezése az idősek részére

Kuncsorba: 1 fő 8 órás klubvezető, 1 fő 8 órás klubgondozó osztott munkakörben látja el a feladatot
Programok:

- Húsvéti szokások megtartása
- Névnapok, születésnapok megünneplése
- Idősek Napjának megrendezése – közös főzéssel
- Adventi programsorozat óvodásokkal
- Karácsonyi ünnepség
- Ortopédiai szűrés faluszinten

CSALÁDSEGÍTÉS

Fegyvernek 1 fő 7 órás, 1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot ezen a szakterületen:
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- 3695 probléma megoldására került sor a szolgálatnál 2009-ben. Napi átlagforgalom 14-15- fő.
- 2009. április 01-től az Aktív korúak foglalkoztatási rendszere átalakult. A 262 fő Aktív korúak

ellátásában részesülő közül 31 fő 55 év feletti rendszeres szociális segélyben részesülő köteles
együttműködési és beilleszkedési programban részt venni havonta a szolgálattal. A többiek
Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülnek, viszont továbbra is a szolgálat
kapcsolatrendszerében maradtak. Munkához való hozzájutásukban, átképzéseikben segítenek a
családgondozók.

- 2009. február 16-tól Munkaügyi Központ támogatásával 1 fő munkaerő-piaci mentor segíti a
családgondozók munkáját.

- Hajléktalansággal veszélyeztetett 7 fő van a településen. Közülük 2009-ben 3 főt kellett
szükséglakásban elhelyezni, és folyamatosan figyelemmel kisérni.

- Fogyatékkal élők közül 2 fővel, valamint gondnokaival, Gyámhivatallal rendszeres a kapcsolat.
Egyik főt sikerült Fogyatékosok bentlakásos otthonában elhelyezni.

- Pszichológus heti 4 órában volt foglalkoztatva, kihasználtsága 100 %-os.
- Pártfogói felügyelet: havi 1 alkalommal 10 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta a

kapcsolatot.
- Egész évben folyamatosan érkeztek használt ruhák a lakosság részéről, valamint a Katolikus

Karitasz csoport is biztosított ruhákat, melyek szétosztásra kerültek a rászorulók között.
- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére van lehetőség (tolókocsi, járóka) melyet igénybe is

vett a lakosság.
- Hivatalos ügyek intézéséhez (Tigáz, E-on, családtámogatás, nyugdíjazás, leszázalékolás)

nyomtatvány biztosítás, kitöltésében segítségnyújtás a családgondozók részéről.
- Krízis segélyezés miatt folyamatosan keresték fel a szolgálat munkatársait.

Örményes: 1 fő 6 órás családgondozó látja el a feladatot:
- 20 fő aktív korú nem foglalkoztatottal tartja a kapcsolatot beilleszkedési program keretében a

szolgálat.
- 216 esetben történt dologi javak nyújtása.
- 863 esetben kellett szociális és mentális esetkezelést végezni, problémát megoldani.
- Baptista Szeretetszolgálat adományában 210 fő részesült, melyet az intézmény dolgozói

osztottak szét.

Kuncsorba: 1 fő 8 órás telephelyvezető végzi osztott munkaidőben a feladatot.
- 2009-ben 80 fő fordult segítségért a családgondozóhoz 160 esetben problémáinak

megoldásában.
- 44 esetben foglalkoztatással kapcsolatban, 37 esetben ügyintézéshez kértek segítséget többek

között.
- 29 fővel kötött a családgondozó beilleszkedési program megállapodást, 26 esetben nyújtott

természetbeni segítséget a családgondozó

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Fegyvernek: gyerekkorú lakosság száma 1572 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 8 órás
családgondozó.

Örményes: gyermekkorú lakosság száma 202 fő. 1 fő a telephelyvezető 7 órás munkaidejéből osztott
munkakörben látja el a családgondozói munkát.

Kuncsorba: gyermekkorú lakosság száma 130 fő. 1 fő a telephelyvezető 8 órás munkaidejéből osztott
munkakörben látja el a feladatát a családsegítéssel együtt.
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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 593 5 18

Gyermeknevelési 357 5 7

Szülők vagy a család
életvitele

252 4 23

Magatartászavar 31 6 6

Családi konfliktus 59 0 17

Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset)

Családlátogatás 541 202 15

Hivatalos ügyek intézése 299 3 21

Segítő beszélgetés 127 24 20

Tanácsadás 144 21 44

Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő)

Alapellátott 62 20 17

Védelembevett 25 - 7

Átmeneti
neveltgyermekek/családok
száma

1/1 - 3

utógondozott - - 1

Fegyvernek:

Az előző évekhez viszonyítva 113 esettel több gyermeknevelési problémában nyújtottak segítséget a
családgondozók. Kiemelkedő növekedést mutat a 0-18 éves kor közötti gyermekeknél a
magatartászavar, 130 eset, amely 87 esettel több, mint az előző évben. A családi konfliktus miatt a
szolgálathoz fordulók száma viszont csökkent, ez a családlátogatásoknak, tanácsadásoknak, a
pszichológus foglalkoztatásának is köszönhető. A jelzőrendszer hatékonyan működik, 187 esetben
küldött írásos jelzést.

A „Bendegúz csoport” havonta jött össze, nehezen kezelhető gyermekek voltak a tagjai.

Nyári étkeztetésben 189 gyermek részesült, melyet a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói
koordináltak.

2009-ben 32 család 102 gyermeke vett részt a Művelődési Házzal közösen rendezett Karácsonyi
Előzetesen.

2009. márciusában megtartottuk a Gyermekvédelmi Tanácskozást, minden hónapban a jelzőrendszer
esetmegbeszélést tartott, 20 alkalommal került sor esetkonferencia megtartására.

A Gyámhivatal munkatársa hetente tartott fogadóórát az intézményben.

Pszichológus: A pszichológus heti 1 alkalommal 4 órában foglalkoztatott a szolgálathoz tartozó
problémás gyerekekkel. 2009-ben 5 fő vette igénybe javaslatunkra a szolgáltatást.



13
A pártfogói felügyelet 10 fő bírósági eljárásban lévő fiatalkorúval tartotta havi 1 alkalommal az
intézményben a kapcsolatot.

Örményes:
Az előző évhez viszonyítva nagyobb eltérések a gyermekvédelem terén nem történtek, növekedett az
alapellátásban lévő gyermekek száma, 11 főről 20 főre. Több családlátogatás történt a problémák
megoldása érdekében. Védelembe vett és átmeneti nevelt gyermek nincs a településen. 20 gyermek
kapott a nyári étkeztetés keretében ebédet.

Kuncsorba:
Kuncsorbán tovább erősödtek a gyermekvédelmi problémák. Növekedett a családi konfliktusok száma,
amely a szülők vagy a család életviteli problémájára vezethető vissza.
Ezeknek a családoknak a többsége a környező városokból költözött a településre, sokproblémás
családok. Növekedett a védelembe vétel, az átmeneti nevelt és az utógondozott gyermekek száma,
holott 3 évre visszatekintve Kuncsorbán csak alapellátott gyermek volt. Gyermekbántalmazás 6
esetben fordult elő, több esetben kellett a rendőrségnek beavatkozni családi konfliktusok miatt. 30
gyermek részesült a nyári étkeztetés keretén belül meleg ebédben, 3 hónapon keresztül.

5./ A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése
Az intézmény összességében a bevételeit 99,87%-ra, kiadásait 96,10%-ra teljesítette. A
képviselőtestület intézményi előterjesztésre év közben az előirányzatot748 e Ft-al növelte.

FEGYVERNEK
A telephely bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
Bevételek
Évközben étkezési bevétel előirányzatát csökkenteni kellett, ennek oka, hogy a tervezettnél
kevesebben igényelték az étkezést az ellátottak és az előfizetéses étkezést igénylők esetében is.
Az egyéb bevételek a házi gondozásért és az ebéd szállításért és a nappali ellátásért befizetett térítési
díjat mutatja. Ez összességében kissé meghaladja a tervezettet, mivel az eredeti költségvetésben a
nappali ellátásért fizetendő térítési díjat nem terveztük. Ez volt a fedezete a rendezvényeknek, amin az
idősek vettek részt.
A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által befizetett térítési díj és az élelmezési kiadás
különbözete. A bevételnél leírtak miatt a szociálpolitikai támogatás is csökkent az eredeti
előirányzatokhoz képest. Ez az önkormányzatnak 865 e Ft megtakarítást jelentett. Az egyéb
támogatásértékű bevétel Munkaügyi Központ támogatása volt.

Az intézményi finanszírozást 2/2008 (III.2.) sz. hat. alapján igény szerint kérte az intézmény.

Kiadások

A személyi juttatások a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. A bérnél év közben
előirányzott növekedést jelentett a kereset kiegészítés. Megtakarítást jelentett a betegszabadság és
táppénz, valamint, hogy a tervezett jutalmat nem fizette ki az intézmény. Az egyéb személyi juttatások
év közbeni megtakarítása a tiszteletdíjak kisebb mértékű felhasználása, ami az ebéd kiszállítással van
összefüggésben.
A járulékok 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 alacsonyabb felhasználást minimális megtakarítást mutat.

Az egyéb dologi kiadások év közben jelentősen nőttek az eredeti tervhez képest még a takarékoskodás
ellenére is. Ezek a kiadások az intézmény működéséhez szükségesek voltak. Ennek oka, hogy ezek a



14
kiadásokat alul terveztük a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint, fedezete a fent említett
megtakarítások.
A pénzmaradvány 5/2009.(V.07.) sz. határozat szerint használta fel az intézmény.

ÖRMÉNYES

Bevételek

A saját bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben az étkezési bevétel
előirányzatát csökkentettük. Ennek oka az ellátottak kisebb mértékben igényelték az ebédet a
tervezettnél. Az egyéb bevétel a nappali ellátás bevételével emelkedett, amit az eredeti költségvetésben
nem szerepeltettünk. Az idősek részére szervezett rendezvények költségének egy részét ez fedezte.
A szociálpolitikai támogatás az étkezési bevétel és kiadás függvénye. Mivel a fent leírtak miatt
csökkent az étkezés ez maga után vonta a szociálpolitikai támogatás csökkenését,ami 400 e Ft
megtakarítást jelentett.
Az intézmény-finanszírozást a 2/2009 (III.2.) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény.

Kiadások

A személyi juttatások szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Év közben
előirányzat növekedést jelentett a kereset kiegészítés
A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak. A dologi kiadások a módosított
előirányzathoz képest eltérést mutat. Ennek oka, hogy a 2008. évi maradvány visszafizetés
pénzforgalomban itt jelentkezik, de előirányzatban nem kell szerepeltetni. Az egyéb dologi kiadások
év közbeni megtakarítása a 2009 évi pénzmaradvány része.

KUNCSORBA

Bevételek

A saját bevételeket ezen belül az étkezési bevétel kissé elmarad az eredeti előirányzathoz képest.
Ennek oka, hogy a tervezettnél kisebb lett az igénybe vétel. Az egyéb bevételeknél a nappali ellátás
bevételét nem terveztük, ez volt a fedezete az időseknek szervezett rendezvények kiadásainak. Kissé
magasabb lett a bevétel az ebéd kiszállításnál is.
A szociálpolitikai támogatás az étkezési bevétel és kiadás függvénye. Az eredetileg tervezettől alig tér
el, 21 e Ft megtakarítást mutat.

Az intézmény-finanszírozást 2/200 (III..) sz. határozat alapján szükség szerint kérte az intézmény.

Kiadások

A személyi juttatások ezen belül a bér a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. Év közben
növekedést a kereset kiegészítés jentett. Az egyéb személyi juttatásoknál év közbeni megtakarítást
jelentett, hogy a tiszteletdíjas gondozónő helyét közhasznú foglalkoztatottal töltöttük be. A
megtakarítás másik oka, hogy dolgozók a természetbeni étkezés helyett az étkezési utalványt kérték.
A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.
A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, a fent
leírtak miatt kissé alacsonyabb, mint azt eredetileg terveztük.
Az egyéb dologi kiadások mind az energia, mind az egyéb dologi kiadásoknál a tervezettnek
megfelelően alakult.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésére jóváhagyott összeget az adott feladat kiadásaira
fordította az intézmény. .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.
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6./ Rövid összefoglaló értékelés az intézmény működéséről.

Az intézmény a jogszabályi előírásoknak és a szakmai programoknak megfelelően hajtotta végre
szakmai munkáját.
Fegyvernek:
2009-ben az intézmény ellátotti létszáma a tervezett szerint alakult. Kisebb mértékű igénybevétel az
étkeztetések igénybevételében adagszám terén jelentkezett. A nappali ellátáson belül az Idősek Klubjai
színes, változatos programokkal várták a klubtagokat. A nappali ellátásért fizetendő térítési díj miatt
nem csökkent, növekedett a bejáró klubtagok száma.
A házi segítségnyújtásban a naponta ellátottak száma nőtt, 32 főből 10 fő kért hétfőtől-péntekig
gondozást.
A szombati étkeztetést az igénylők …..%-a kéri.
2009-ben átalakult az Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszere. A 18-55 év közöttieknek
közfoglalkoztatásban kell részt venniük az „Út a munkához” programon belül. Intézményünkben 10
főt foglalkoztattunk az elmúlt évben. 5 fővel sikerült az évek óta elhúzódó 60 éven felüliek állapot-és
szükségletfelmérését megvalósítani. Eredményeként +26 fő kért étkeztetést, nappali ellátásban + 11 fő
jelent meg. Házi segítségnyújtást + 5 fő igényelt (1 főt azonnal el kellett látni).
4 fő 60 éven aluli jövedelem nélkülit a Családsegítő szolgálat segítségével szociális ellátáshoz,
jövedelemhez sikerült juttatni.
Ezen kívül az intézmény számára is ismertté vált, hogy az idős korú lakosság mennyire ismeri az
intézmény szolgáltatásait, hol kell, milyen ellátásokat bővíteni.
Az Idősek Klubjaiban 1-1 fő segítette a kisegítői feladatokat, 2 fő karbantartó segítségével
megszépültek a telephelyek, megoldódtak a festési, mázolási karbantartási munkák, melyet az
intézmény saját költségvetéséből valósított meg.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál is elvégeztük a festési, mázolási feladatok egy részét. A
gazdaságtalanul működő utcai ablakok cseréjét és egy új, korszerű fénymásoló berendezést
önkormányzati segítséggel sikerült megvalósítani.
Az igazgató tagja az újonnan megalakult Észak-alföldi Regionális Alapellátó Munkacsoportnak,
melynek feladata a tervezett jogszabályi változások megvitatása, javaslatok kidolgozása, gyakorlati
megvalósítások lehetőségének a vizsgálata.
Akkreditált továbbképzésben 5 fő szakdolgozó vett részt. 1 fő főiskolai végzettséget
(szociálpedagógus) szerzett.
A 2008-ban benyújtott ÉAOP pályázat az I. sz. Idősek Klubjának felújítására, komplex
akadálymentesítésére és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése 100% támogatást nyert, amely 2010-ben
fog megvalósulni.

Örményes:
A telephelyen az ellátotti létszám a tervezett szerint alakult, az étkeztetésnél csökkent ugyan az
igénybe vevők száma, viszont a nappali ellátásnál javult. Továbbra is az étkeztetettek nagyobb része
igényelte jogosan a házhoz szállítást, amely a település szerkezetéből is adódik. A kisegítő gondozónő
mellett közfoglalkoztatottal oldottuk meg a 20 fő részére az ebédszállítást. A vasút másik oldalán élők
gondozásának megkönnyítésére önkormányzati segítséggel elektromos kerékpárt sikerült vásárolni.
Ennek eredményeként a házi segítségnyújtásban ellátottak száma is növekedést mutat.

Kuncsorba:

Jelentősen csökkent – 24 fő az étkeztetést igénybevevők száma, a nappali ellátást kérők létszáma
viszont nőtt. Ez az eltérő térítési díjra is visszavezethető. Jogszabályi térítési díjszámítás miatt a
nappali ellátáson belül étkezők kevesebb térítési díjat fizettek, mint a csak étkeztetést kérők. Ezért a
nappali ellátáson belül megnőtt az igény. Összességében az intézményi ellátottak száma nem csökkent,
csak átrendeződött. A házi segítségnyújtást többen A házi segítségnyújtást többen igényelték, több
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ápolási tevékenységet kértek az ellátottak. Felerősödött az elmúlt években elkezdődött gyermekjóléti
problémák a településre beköltözött családoknál.
Az elmúlt években az infrastrukturális hiányosságok megvalósultak, melyek jelentősen segítették a
szakmai munkát.

A 3 településen a szakmai munkát a költségvetéssel és egymással összehangoltan, együttműködve
végeztük.
Az Észak-Alföldi Regionális Módszertani Intézmény és a Kisújszállási Hivatal, mint működést
engedélyező eljáró hatóság 2009. decemberében átfogó szakmai ellenőrzést tartott mindegyik
településen. Szabálytalanságokat, nagyobb hiányosságokat nem tárt fel az ellenőrzés. Az intézmény
szakmai munkáját „Jó” minősítéssel értékelte.

7./ 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:

2008/2009. tanévben 329 fő, 329 fő,
ebből: Fegyvernek 271 fő, 271 fő,

Örményes 41 fő, 41 fő,
Kuncsorba 17 fő. 17 fő.

2009/2010. tanévben 323 fő, 316 fő,
ebből: Fegyvernek 270 fő, 270 fő,
Örményes 40 fő, 35 fő,

Kuncsorba 13 fő. 11 fő.

Sajátos nevelési igényű. ell.
2008/2009. tanévben 5 fő, 5 fő,
ebből: Fegyvernek 2 fő, 2 fő,

Örményes 1 fő, 1 fő,
Kuncsorba 2 fő. 2 fő.

2008/2009. tanévben 4 fő, 4 fő,
ebből: Fegyvernek 1 fő, 1 fő,
Örményes 1 fő, 1 fő,

Kuncsorba 2 fő. 2 fő.
Bejáró gyermek (Tiszabőről): 9 fő. 9 fő.
Étkező átlag gyermeklétszám 190 fő. 181 fő,
Ebből: Fegyvernek 160 fő, 156 fő,

Örményes 19 fő, 17 fő,
Kuncsorba 11 fő. 8 fő.

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám a tervhez képest nem változott. Az étkezést igénybevevők
(csak a GYVT körben tartozók) 4 fővel csökkent átlagosan .
A társult települések esetében:
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Örményes: gyermeklétszám 5 fővel csökkent, étkezést igénybevevők 2 fővel szintén csökkent.
Kuncsorba: gyermeklétszám 2 fővel csökkent , étkezést igénybevevők 3 fővel szintén csökkent.
A csökkenések miatti állami támogatás évközben lemondásra,rendezésre került az élelmezési
normatíva kivételével.

= bölcsődés ellátottak
Terv szinten : 10 fő, Tény: 10 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: 22,6 fő
Bölcsőde 1 1
Örményes :
Napsugár óvoda 2 2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 19, 5 fő
Kuncsorba:
Kuncsorbai óvoda 1 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 15 fő

b./ Feladatellátást végző dolgozók
A közalkalmazotti létszám 2009. 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:
- 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
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- 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 2009. 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
Kuncsorba: 163 m2.

Az épületek, építmények vagyoni értékében bekövetkezett változása (csak Fegyvernek) az előző
évhez képest – a Szapárfalui óvoda felújítása, melyet teljes egészében a Fegyvernek-i Polgármesteri
Hivatal bonyolított és finanszírozott pályázaton nyert pénzeszközből- 12.987 e Ft. Az épületek,
építmények tervszerinti értékcsökkenése 1087 e Ft.
Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változások:
éves értékcsökkenési leírás miatt 43 e Ft..
(mindezeket a 6 sz. melléklet részletezi)
Az intézmény kintlévősége 2009. dec.31-én 5.360 ft étkezési téritési dij hátralék.

d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának
értékelése
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 2009-ben intézményünk működése zavartalan volt.
Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Működési Tervből bontják le
feladataikat a tagóvodák.
A vállalt feladatok megvalósításáért az óvodák élén álló vezetők felelnek.
A pozitív együttgondolkodás jól tükrözi az intézmény minőségi munkáját.

 Személyi feltételek minden óvodában optimálisak.
Településenként biztosított minden önkormányzat többlet munkaerőt az „Út a munkához”
program keretén belül, amely lehetővé tette a munka minőségi és mennyiségi javulását,
valamint lényeges költségmegtakarítást is eredményezett a helyettesítések kiváltásával.

 Tárgyi feltételeink a pályázati lehetőségek és a szülői támogatottság révén ismét sokat
gyarapodott.
Szapárfalui óvodánk felújítása megtörtént, folyamatban van az Őrményesi óvoda felújítása.

 2009-ben csökkent a gyermeklétszám. Fegyverneken 1 fővel, Őrményesen és Kuncsorbán
pedig 6-6 gyermekkel kevesebb volt az óvodások száma. Több volt viszont a bölcsődések
száma és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma.
Jelentős Fegyverneken az ide-oda költözködés – ez a gyermekek számára mindig óvodaváltást
jelent.

 Néhány család esetében a sűrű családlátogatás, a hatósági eljárás kezdeményezése sem vezetett
eredményre a rendszeres óvodába járás eléréséhez.

 A három település 6 óvodájának 15 csoportjában a gyermekek létszáma és összetétele nagyon
eltérő. Csoportonként tiszta korosztályról nem beszélhetünk, az egyéni képességek eltérőek.

 Nevelőmunkánk alapja a játék, amely minden csoport napirendjének a gerincét alkotja. A játék
típusok feltételrendszerét megteremtjük a játékban nyújtott fejlesztési lehetőségeket pedig a
gyerek fejlettségéhez igazítjuk.

 Óvodáinkban a hagyományokat ápolják, amelyek szebbé-gazdagabbá teszik a mindennapokat,
érzelmileg feltöltődést jelentenek. Sok energiát fordítunk az egészség megőrzésére, a helyes és
egészséges életmód tudatosítására (táplálkozás, mozgás, úszás, túrázás, stb.).
Szolgáltatásaink jól működnek. Csak annyit és azt vállalunk fel amelyhez saját szakemberrel
rendelkezünk (zeneovi, torna, néptánc, úszás).

 A bölcsődei elhelyezés iránt egyre nagyobb az érdeklődés.
Jelenleg 13 kisgyermek veszi igénybe az ellátást, folyamatos a jelentkezők száma. Várólistán 8
kisgyermek van.

 Partnereink elégedettségét folyamatosan mérjük. Nyitottak vagyunk munkánk iránt érdeklődő
minden külső partnerrel szemben.
Több újító feladat vállalása színesítette munkánkat.
Benedek Elek mesemondó versenyt hagyományteremtése mellett az anyanyelvi kultúra javítása
érdekében is szervezzük.
Bekapcsolódtunk a „JÓ GYAKORLAT INTÉZMÉNYE” – IPR-es rendezvények bemutató
intézményei közé.

e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése.

Fegyverneki Óvodák
2009. évben eredetileg az óvodák részére 139.711 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Ez az összeg évközben 14.722 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 1.090 e Ft-al csökkent
az élelmezés igénybevételének csökkenése miatt , ugyanakkor az egyéb bevételek 1.727 e Ft-al
növekedtek a 2008. évi ÁFA visszaigénylés összegével.
A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, csökkent 858 e Ft-al,
melyet a GYVT évközi változásai okoztak , valamint az élelmezés igénybevétele sem érte el a
tervezett szintet betegségek, egyéb okok miatt. Támogatásértékű egyéb bevétel 15 e Ft
Önkormányzattól kapott választással kapcsolatos térítés.
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Módosítást eredményezett a szülői rendezvényekből 732 e Ft, helyi Alapítványoktól (Óvónők
továbbképzésére, úszásoktatásra) 180 e Ft.
Az intézményfinanszírozás növekedés 12.766 e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami fedezet, valamint a vezető jutalmára,energia többletköltségek fedezetére, pályázaton
nyert taneszköz beszerzéshez pénzeszköz, valamint az IPR feladatok végrehajtására kapott pénzeszköz
(9.998 e Ft.).
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetésünk 154.433 e Ft. Ezt a bevételi tervet
153.433 e Ft-ra teljesítettük, 99,35 %-ra , eltérés az intézmény finanszírozásnál kiutalatlan 1.000 e Ft,
melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 98,66 %-ra teljesítette.
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,28 %. Évközben a
bérelőirányzatból átcsoportosításra került karbantartási feladatok kiadásai közé. A bérfelhasználás
teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltételek biztosítva voltak . (2. sz. melléklet.) Tárgyév
folyamán is magas a betegszabadságra kifizetett összeg 473 e Ft, melyet a bérmegtakarítás
fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos volt. (2009. július l-től
változott) 2009. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet
alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része
teljes mértékben felhasználásra került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett
összege is 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 98,44 %, 110 e Ft továbbképzési és egyéb 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 2009. 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. 2009. július l-től
a járulék változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözet képezte a jogszabály szerinti kereset
kiegészítés bér és járulék fedezetét . Év végén a maradvánnyal elszámoltunk a Hivatal felé.
A táppénz hozzájárulás kifizetésénél ugyanaz a helyzet, mint a betegszabadság esetében.
Dologi kiadások teljesítése 97,26 %. 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.). A köt. szakmai beszerzésre biztosított központi
pénzösszeg (IPR), valamint e célra Önkormányzat által biztosított (pályázaton nyert) összeg szintén
felhasználásra került a 2009 évi tervben meghatározott feladatokra, illetve kötelezettségvállalás
történt. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: Úszásoktatásra 100 e Ft- utazási
költség egy részét fedezte . Az alapítványoktól átvett pénzeszközök (úszásoktatáshoz,
továbbképzéshez) szintén maradéktalanul felhasználásra kerültek. Kötött felhasználású dologi
kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből befizetett bevételek felhasználását. Négy tagóvoda
egység Szülői Munkaközössége az érintett óvodavezetőséggel egyetértésben úgy döntött, hogy a
2009. évi összeget átviszi a következő évre és a 2010. évi bevételekkel együtt nagyobb feladat
megoldásához használják fel.
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A gázenergia és villamos energia költségeihez évközben 906 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat
pótelőirányzatként. A felhasználás kevesebb a módosított tervtől (az elszámolás 2010.évre tolódik).
Összességében az energia költségekre biztosított előirányzat maradványunk 299 e Ft.
Az egyéb dologi kiadások teljesítése 100,2 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások
évközben több alkalommal módosításra kerültek.
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 az Annaházi óvodaegység belső teljes tapétázása-meszelése,
valamint négy 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
2009. évben eredetileg a Bölcsőde részére 7.933 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Ez az összeg évközben 795 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 153 e Ft-al nőtt az
élelmezés igénybevételének növekedése miatt .
A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, növekedett 124 e Ft-al,
mely az előzőekkel van összefüggésben (rezsi) .
Az intézményfinanszírozás növekedés 444 e Ft. mely az évközi kereset kiegészítéshez
kapott állami támogatás, energia többletköltségek fedezete.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 8.728 e Ft. Ezt a bevételi tervet 8.728 e Ft-
ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)
Kiadások alakulása:
A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatát 99,63 %-ra teljesítette.
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %. Évközben a bérelőirányzat
módosításra került- növekedett: 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. 2009. július l-től a járulék
változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözet képezte a jogszabály szerinti kereset
kiegészítés bér és járulék fedezetét . Év végén a maradvánnyal elszámoltunk a Hivatal felé.
Dologi kiadások teljesítése 98,88 %. Ezen belül az élelmezés 100,31 %-os teljesítést mutat a
módosított előirányzathoz képest, okát a bevételeknél elemeztük.
A gázenergia és villamos energia költségeihez évközben 210 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat
pótelőirányzatként, mely teljes mértékben felhasználásra került.
Az egyéb dologi kiadások teljesítése 85,1 %. Az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások
évközben több alkalommal módosításra kerültek.
A Bölcsőde 2008. évi pénzmaradványa teljes mértékben felhasználásra került, a működéssel
kapcsolatos (eszközök beszerzése) áthúzódó feladatokra.

Örményes Napsugár óvoda
2009. évben eredetileg az Óvoda részére 20.512 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
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Ez az összeg évközben 1.083 e Ft-al módosult, növekedett. A saját bevétel 248 e Ft-al csökkent az
élelmezés igénybevételének csökkenése miatt , ugyanakkor az egyéb bevételek 281 e Ft-al növekedtek
a 2008. évi ÁFA visszaigénylés összegével.
A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % .
A szoc.pol. támogatás, mint támogatásértékű bevétel is módosításra került, csökkent 473 e Ft-al,
melyet a GYVT évközi változásai okoztak , valamint az élelmezés igénybevétele sem érte el a
tervezett szintet betegségek, egyéb okok miatt.
Módosítást eredményezett a szülői rendezvényekből 118 e Ft.
Az intézmény finanszírozás : a társulással az óvoda jobb pozícióba került a következőkkel – normatív
finanszírozás , kistérségi támogatás . Az előző évi pénzmaradvány (energiamaradvány) 682 e Ft, is az
intézmény finanszírozást javította, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy az Önkormányzatnak kiegészítő
finanszírozást nem kellett biztosítani, sőt még fedezetül szolgált a szoc.pol. támogatás egy részéhez is.
Évközben az intézmény finanszírozás növekedés 1.036 e Ft. e Ft. mely az évközi kereset
kiegészítéshez kapott állami fedezet, és a kistérségi támogatás elszámolás többletéből adódik.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 21.595 e Ft. Ezt a bevételi tervet 21.595 e
Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 89,6 %.
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 stb. 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. 2009. július l-től a járulék
változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözet képezte a jogszabály szerinti kereset
kiegészítés bér és járulék fedezetét . Év végén a maradvánnyal elszámoltunk a Hivatal felé.
Dologi kiadások teljesítése 88,95 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat a módosított
előirányzathoz képest.
Az energiára tervezett összeg 304 e Ft-al magasabb mint amennyire szükség volt. Az egyéb dologi
kiadások teljesítését befolyásolta hogy a karbantartásra tervezett összeg nem került felhasználásra
(gyermek mosdók felszerelésének cseréje), mivel az épület teljes felújításra kerül pályázati
pénzeszközből.
Kötött felhasználású dologi kiadásként kezeltük a Szülői rendezvényekből befizetett bevételeket,
felhasználása 2010. évre áthúzódik. Pályázat útján (melyet a Fegyvernek-i Önkormányzat nyújtott be)
nyert pénzeszköz tovább emelte a szakmai színvonalat. ( székek, fényképezőgép)
Az évvégén elszámolásra került kistérségi támogatásból adódó többlet egyéb tartalékba helyezésre
került, mely szabad pénzmaradványt eredményez.
2009. 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
2009. évben eredetileg az Óvoda részére 12.507 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat
Képviselőtestülete.
Ez az összeg évközben 397 e Ft-al módosult, csökkent. A saját bevétel 98 e Ft-al csökkent az
élelmezés igénybevételének csökkenése miatt , ugyanakkor az egyéb bevételek 40 e Ft-al növekedtek a
2008. évi ÁFA visszaigénylés összegével.
A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 % .
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Támogatásértékű bevétel a szoc.pol. támogatás, mely teljes mértékben a gyermek élelmezéssel van
összefüggésben. Teljesítése 100 %, az előzőekben leírt változások mellett.
Módosítást eredményezett az iskolától átvett pénzeszköz 562 e Ft, mely az energia költség 50 %-áank
fedezetére szolgált.
Az intézmény finanszírozás : a társulással az óvoda jobb pozícióba került a következőkkel – normatív
finanszírozás, kistérségi támogatás, viszont még emellett is az Önkormányzatnak kiegészítő
finanszírozást kellett biztosítani 1.800 e Ft-ot, az óvoda fenntartásához megállapodás szerint
Fegyvernek 754 e Ft-ot tervezett eredetileg átadni, ami évvégére 520 e Ft-ra módosult. Évközben az
intézmény finanszírozás növekedés 844 e Ft. . mely az évközi kereset kiegészítéshez kapott állami
fedezet, valamint az IPR feladatok végrehajtására kapott pénzeszköz (574 e Ft.).
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.
Mindezek figyelembevétele után év végére a költségvetés 12.904 e Ft. Ezt a bevételi tervet 12.904 e
Ft-ra teljesítettük, 100 %-ra . (1,2,3.sz. melléklet)

Kiadások alakulása:
A kiadási teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 99,02 %.
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. ) 2009. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet
alapján az óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része
teljes mértékben felhasználásra került.
Az egyéb személyi jellegű kiadások között szerepel a bejáró dolgozók bérlettérítése, étkezési
hozzájárulás stb. 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. 2009. július l-től a járulék
változások miatt a számított 5 %-os járulék különbözet képezte a jogszabály szerinti kereset
kiegészítés bér és járulék fedezetét . Év végén a maradvánnyal elszámoltunk a Hivatal felé.
Dologi kiadások teljesítése 98,76 %. Ezen belül az élelmezés 100 %-os teljesítést mutat.
Az energiára tervezett összegre teljes mértékben szükség volt. 2009. év folyamán a jelentkező
karbantartási feladatokat a Kuncsorba-i Polgármesteri Hivatallal, valamint a Fegyvernek-i óvodai
karbantartók segítségével közösen sikerült elvégezni( teljes belső meszelés, parkettacsiszolás,lakkozás)
Az egyéb dologi kiadásoknál maradvány van a szakmai eszközök beszerzésénél, mely áthúzódó 2010.

évre, berendezések, felszerelések pótlására, cseréjére. Pályázat útján (melyet a Fegyvernek-i
Önkormányzat nyújtott be) nyert pénzeszköz tovább emelte a szakmai színvonalat. A köt. szakmai
beszerzésre biztosított központi pénzösszeg (IPR) felhasználásra került a 2009 évi tervben
meghatározott feladatokra.
2009. 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.) 2/2009(III.2.) sz. Önk.rend... alapján úszásoktatás 100 e ft.
Felhasználása 100 %-ban megtörtént (utazási költségre).
2.) 2/2009.(III.2.) sz. Önk. rend. alapján energiára 7.627 e Ft.
Felhasználása 7024 ft. maradvány 603 e ft.
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3.) 21-5/2009. köt.váll. alapján eszközbeszerzési pályázat támogatás: 170 e ft.
Felhasználása: 100 %-os = textiliák, szőnyegek, konyhai felszerelések stb.
4.)9/2008(III.29)OKM.r.IPR alapján 7.404 e Ft.

Felhasználása: 7.389 e Ft maradány 15 e Ft visszafizetendő
5.) 23/2009(V.22)OKM.r.IPR alapján 3.316 e Ft.
Felhasználása: 2.811 e Ft maradány 505 e Ft kötelezettség váll. 2010 évre

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLA

Intézményünk az elmúlt gazdasági évet 489.640 e.Ft bevételi főösszeg mellet 484.953 e.Ft kiadási
összeggel teljesítette, így a korrekciók után a 2009. évi pénzmaradvány 4.885 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

- 357 fő 351 fő - 6 fő

9-10.
oszt.

2
csoport

2
csoport

- 61 fő 61 fő 0 fő

szakképz
ő

4
csoport

4
csoport

- 57 fő 57 fő 0 fő

Feladat
napközi 5

csoport
5
csoport

- 97 fő 115 fő + 18 fő

SNI 9
csoport

9
csoport

- 15 fő 16 fő + 1 fő

Kedv.
étkezt

174 fő 200 fő + 26 fő

Az általános tanulók mutatószáma 6 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más
intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében, a szakiskolai és a
szakképzős tanulók mutatószáma megegyezik a tervezettel.
A napközisek és az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez
magyarázza az eltérést. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak,
számok csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.

II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 16
csoport

16
csoport

- 358 fő 356 fő - 2 fő

eltérő 1
csoport

1
csoport

- 4 fő 4 fő

Feladat
napközi 3

csoport
3
csoport

- 65 fő 66 fő + 1 fő
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SNI 9

csoport
9
csoport

- 25 fő 24 fő - 1 fő

Kedv.
étkezt

158 fő 158 fő

Az általános tanulók mutatószáma 2 fővel alacsonyabb a tervezettnél elköltözések, más
intézménybe történő távozás valamint a beiskolázás alakulása következtében.
A napközisek és az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik. Az SNI
tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak, számok csökkent a korábbi évekhez
viszonyítva.

III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 6
csoport

6
csoport

- 89 fő 90 fő + 1 fő

Feladat
napközi 1

csoport
1
csoport

- 20 fő 24 fő + 4 fő

SNI 1
csoport

1
csoport

- 4 fő 4 fő 0 fő

Kedv.
étkezt

45 fő 40 fő - 5 fő

A napközisek és az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ez
magyarázza az eltérést. Az SNI tanulók jogosultság elbírálásának szabályai megszigorodtak,
számok csökkent a korábbi évekhez viszonyítva.

IV. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

Tagozat Tanulócsoportok száma Tanulólétszám
tervezett tényleges eltérés tervezett tényleges eltérés

Ált iskola 1
csoport

1
csoport

- 11 fő 10 fő - 1 fő

Feladat
napközi 1

csoport
1
csoport

- 4 fő 4 fő

Kedv.
étkezt

5 fő 5 fő

Az általános iskolás tanulók mutatószáma 1 fővel kevesebb a tervezettnél más intézménybe történő
jelentkezés következtében.
A napközisek és az étkezők létszám-számítása a tényleges igénybevétel alapján történik, ezért a
napközis létszám időarányos, hiszen szeptember 1-től működik az ellátás.

b) A feladatellátást végző dolgozók tervezett és tényleges statisztikai átlaglétszáma az
intézményre jellemző főbb csoportok szerint:

I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység:
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Tervezett
(2009. 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 17,45 fő +0,3 fő 19,5 fő 19 fő
szakoktató 2 fő +1 fő 2,25 fő 3 fő
gyógypedagógus 1 fő -1 fő 0,5 fő 0 fő
fejlesztő pedagógus 1 fő -1 fő 0,75 fő 0 fő
Kisegítő pedagógus 1 fő -1 fő 0,5 fő 0 fő
gyermekvédelmi
felelős

0,5 fő 0,5 fő 1 fő

Pedagógus összesen 39,95 fő 38,25 fő 41,00 fő 40 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
karbantartó 1 fő 1 fő 1 fő
„Thermoház gondnok” 1 fő 1 fő 1 fő
takarító 5 fő 5 fő 5 fő
konyhalány 1,75 fő - 0,5 fő 1,5 fő 2 fő
Technikai összesen 13,75 fő 13,25 fő 13,50 fő 14 fő
Összes dolgozó 53,7 fő 51,50 fő 54,50 fő 54 fő

II. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:

Tervezett
(2009. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
intézményegység-
vezető

+1 fő 0,5 fő 1 fő

szakdolgozók +3 fő 1,5 fő 3 fő
Pedagógus összesen 0 fő 4,00 fő 2,00 fő 4 fő
Technikai
adminisztrátor +1 fő 0,5 fő 1 fő
Technikai összesen 0 fő 1,00 fő 0,50 fő 1 fő
Összes dolgozó 0 fő 5,00 fő 2,50 fő 5 fő

III. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

Tervezett
(2009. jan.

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

Tényleges
fogl.



27
1.) stat-i átlaga létsz. (fő)

12.31.
Pedagógusok
tagintézmény-vezető 1 fő 1 fő 1 fő
tanító 8 fő 8 fő 8 fő
napközis nevelő 3 fő -0,25 3 fő 3 fő
tanár 13 fő 12,5 fő 13 fő
gyógypedagógus 2,75 fő -0,75 2,5 fő 2 fő
Fejlesztő pedagógus 1 fő -1 fő 0,75 fő 0 fő
gyermekvédelmi
felelős

0,25 fő 0,25 fő

Pedagógus összesen 29,00 fő 27,00 fő 28,00 fő 27 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 36,00 fő 37,00 fő 36 fő

IV. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény:

Tervezett
(2009. 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 2 fő 2 fő 2 fő
napközis nevelő +0,75 fő 0,5 fő 1 fő
tanár 6 fő - 1 fő 5,5 fő 5 fő
Pedagógus összesen 9,00 fő 8,75 fő 9,00 fő 9 fő
Technikai
pénztáros-iskolatitkár 0,75 fő 0,75 fő 1 fő
karbantartó 1 fő -1 fő 0,25 fő
takarító 1,5 fő -0,25 fő 1,25fő 2 fő
konyhalány 0,75 fő 0,75 fő 1 fő
Technikai összesen 4,00 fő 2,75 fő 3,00 fő 4 fő
Összes dolgozó 13,00 fő 11,50 fő 12,00 fő 13 fő

V. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

Tervezett
(2009. 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 0,75 fő
Napközis nevelő +1 fő 0,25 fő 1 fő
Pedagógus összesen 2,00 fő 2,00 fő 2,00 fő 2 fő
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Technikai
takarító 0,75 fő -0,25 fő 0,5 fő 1 fő
Technikai összesen 0,75 fő 0,50 fő 0,50 fő 1 fő
Összes dolgozó 2,75 fő 2,50 fő 2,50 fő 3 fő

Intézmény összesen:
Tervezett
(2009. jan.

1.)

Évközi
változás.

Tényleges
fogl.

stat-i átlaga

Tényleges
fogl.

létsz. (fő)
12.31.

Pedagógusok
Pedagógus összesen 79,95 fő 80,00 fő 82,00 fő 82 fő
Technikai
Technikai összesen 27,50 fő 26,50 fő 26,50 fő 29 fő
Összes dolgozó 107,45 fő 106,50 fő 108,50 fő 111 fő

Az intézmény jan. 1-ei engedélyezett létszámkerete (8 órás álláshely; 2. oszlop) 107,45 főről az év
folyamán 1,05 fővel csökkent, így a dec. 31-ei záró létszámkeret 106,5 fő (3. oszlop). Az átlagos
állományi létszám (teljesítés; 4. oszlop) a havonkénti létszámadatokból számított mutató: 108,5 fő.

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 2009. gazdasági évben az alábbiak
szerint valósultak meg:

Rendezvények felsorolása:
Orczy Anna

Általános
Iskola és

Szakiskola
Intézményeg

ység

Móra
Ferenc

Általáno
s Iskola
Tagintéz

mény

Szalai
Sándor

Általános
Iskola

Tagintézm
ény

Kuncsor
bai

Általáno
s Iskola
Tagintéz

mény
Félévi osztályozó értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

 Szakiskola

2009.01.15.
2009.01.14.
2009.01.15.

2009.01.
15.

2009.01.
16.

2009.01.1
5.

2009.01.
16.

Félévi értekezlet 2009.02.18.

Szalagavató ünnepség 2009.02.14.

Szakiskolások ballagása 2009.05.02.

Tanév végi osztályozó
értekezlet

 Alsó tagozat
2009.06.09 2009.06.11.

2009.06.11.

2009.06.12. 2009.06.12.
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 Felső tagozat

 Szakiskola

2009.06.10.

2009.06.11.

Ballagás 2009.06.13. 2009.06.13. 2009.06.20.

Tanévzáró ünnepély 2009.06.20. 2009.06.19. 2009.06.20. 2009.06.15.

Tanévzáró értekezlet 2009.06.29

Alakuló értekezlet 2009.08.25.

Tanévnyitó értekezlet 2009.09.01.

Tanévnyitó ünnepély 2009.08.31. 2009.08.31. 2009.08.30. 2009.09.01.

Az aradi vértanuk
emléknapja

2009.10.06.

Nemzeti Ünnep 2009.10.23.

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 31.
 Szalagavató Bál február 14.
 Farsangi ünnepség február 20-21.
 Tavasz 2009 március 14-15.
 Hulladékgyűjtés április 24.
 Diáknap május 1.
 Ifjúsági Gulyásfesztivál május 16.
 Sportnap június 8.
 Szolnoki Gulyásfesztivál szeptember 12.
 Tanulmányi kirándulások szeptembert, október
 Beiskolázási rendezvény (Szolnok) október 21.
 Szlovák vendégek fogadása október 7.
 Mikulás napi rendezvény december 5.
 Zsibvásár december 16.
 Karácsonyi buli december 18.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
 Farsangi ünnepség február 6.; február 14.
 Március 15-i műsor március 15.
 Húsvéti hagyományok április 6.
 Alapítványi Bál április 25.
 Hulladékgyűjtés április 30.
 Anyák Napja május 3.
 Móra Napok június 8-10.
 „Ki mit tud? „ kulturális vetélkedő november 12.
 Mikulás napi rendezvény december 4.
 Szeretet napja december 16.
 Karácsonyi ünnepség december 18.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény
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 Farsangi ünnepség február 14.
 Kis iskolák matematika versenye február 16.
 Március 15-i ünnepség március 14.
 Anyák Napja május 4.
 Madarak és fák napja (Tiszapüspöki) május 12.
 Gyermeknap június 1.
 Mikulás napi rendezvény december 4.
 Idősek napi műsor november 13.
 Alapítványi Bál november 19.
 Karácsonyi játszóház december 19.

Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény
 Farsangi ünnepség február 6.
 Húsvéti ünnepek április 6.
 Anyák Napja május 3.
 Gyermeknap június 1.
 Mikulás napi rendezvény december 4.
 Karácsonyi ünnepség december 19.

Tanórán kívüli foglalkozásainkat, a tervezett óraszámban , a megfelelő színvonalon sikerült
megvalósítani.

A Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megrendezését (2009. március 27.) 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.
A tervezett osztálykirándulások (a felső tagozaton két-három naposak) megvalósultak. Több
tagintézményünk alsós tanulói 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 csökkenő, de 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 2.264 e.Ft,
amiből 2.260 e.Ft kötött maradvány, míg a szabad maradvány összege 4 e.Ft.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 99,92 %, ami gyakorlatilag a módosított
tervnek a ténylegesen realizált bevételek összetételének megfelelő „igazítását” jelenti – 198 e Ft
kiutalatlan intézményfinanszírozás mellett.

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 többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek (meghatározó tétel a
továbbszámlázott (áram) szolgáltatás a Rubicom Rt-nek) valamint a jelentős mértékű ÁFA
visszaigénylés előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez
viszonyított nagymértékű növekedés e három tényező együttes hatásának eredménye.
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Az intézményfinanszírozás 99,9%-os teljesítést mutat, mivel 198 e Ft nagyságú a kiutalatlan
intézményfinanszírozás év végén.
Az eredeti előirányzattól 20.487 e.Ft-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye:
„ átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást, az a 3.522
e Ft nagyságú ÁFA visszaigénylés, pénzmaradvány elvonás és több egyéb tényező együttes hatására az
önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 1.350 e Ft-tal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%, az eredeti
tervben szereplő Munkaügyi Központ támogatásán felüli növekedés, a HEFOP pályázat és az Útravaló
pályázat realizált bevételeihez igazítottuk a módosított tervet. A szociálpolitikai támogatás eredeti
tervtől való eltérése 1.553 eFt, ami az ÁFA emelkedés mellett a kedvezményes étkezést igénybe vevők
létszámának emelkedésével magyarázható.

Az átvett pénzeszközök teljesítése a módosított tervhez viszonyítva 100%.
Az eredetileg nem tervezett, de realizált egyéb működési célú bevételek jelentős része sikeres
pályázatok eredménye, de szerepel magánszemély támogatása és működési célú szakképzési
hozzájárulás. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök – koncepció szinten ez a tétel sem tervezhető –
a ténylegesen befolyt szakképzési hozzájárulásokat tartalmazza, ebből a tételből 663 e.Ft csak 2010-
ban kerül felhasználásra (kötött maradványként).

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,11%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 99,2%-os teljesítése mellett a maradvány teljes egészében
kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 10.702 eFt-os növekedés a pótlólagos
források (pályázatok) sikerének köszönhető.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
30,3 %-os emelkedés főként a HHH pályázat továbbképzési költségeiből adódik.

A fizetendő járulékok kiadásának 99,24%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában
keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése 99,54%, a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,32%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított
2.031 e.Ft-os emelkedése az ÁFA növekedés mellett az ellátottak és az alkalmazottak
igénybevételének növekedéséből adódik).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az eredeti előirányzatot 2.922 eFt-tal meghaladó teljesítés fedezetét a pótlólagos
önkormányzati kiegészítés mellett átcsoportosítással (más forrásból, más tagintézménytől) sikerült
biztosítani.
Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 21.878 eFt növekedése zömében
pályázati forrásból (HEFOP, HHH), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az „Útravaló ösztöndíjprogram”
tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a tankönyvtámogatást, a
szakiskolások munkaruháját, biztosítását és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja
magában.

Beruházási kiadásaink 2.495 e.Ft-os pénzügyi forgalmának jelentős részét a pénzmaradvány és a
szakképzési hozzájárulásból kapott összegek biztosították.
Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.

II. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat:

Az intézményegység 2009. július 1-én alakult meg, így eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a
költségvetés teljesítésének elemzése nem nagyon „releváns.
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A kiadási és a bevételi főösszeg 4.541 eFt, pénzmaradvány nem képződött.

Bevételek alakulása:
A módosított bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés 100,00 %, ami gyakorlatilag az
intézményfinanszírozás módosított előirányzatának a tényleges kiadások mértékéhez való „igazítását”
jelenti.

Intézményfinanszírozás: a szakszolgálat állami és kistérségi támogatásból 2.261 e Ft normatívára
jogosult, az önkormányzati kiegészítés 2.280 eFt nagyságú.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 4 fő szakdolgozó és egy adminisztrátor 5 havi juttatásait és
annak előirányzatát tartalmazza.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az intézmény szabályzataiban
meghatározott juttatások mértékében történt teljesítést és előirányzatát tartalmazza.

A fizetendő járulékok kiadásának 100,00%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések
arányában keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése 508 eFt, ami zömében a működéshez feltétlenül szükséges eszközök
beszerzésének költségeiből tevődik össze.

Beruházási kiadásaink 790 e.Ft-os pénzügyi forgalma kettő vizsgálati eszköz beszerzését jelenti.
Tételes felsorolást a tárgyi eszközök változásáról a 6, 7 sz. melléklet tartalmaz.

III. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét. A bérleti díjak és pályázatok mellett forrás-
kiegészítést egyéb kisebb nagyságú saját bevételek jelentették.
A tagintézmény pénzmaradványa 799 e.Ft, amiből 799 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 többlet bevételét, valamint az egyéb bevételek és a jelentős mértékű ÁFA
visszaigénylés előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat eredeti tervhez
viszonyított nagymértékű növekedés e két tényező együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 20.793 e.Ft-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye:
„ átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást, az a 2.758
e Ft nagyságú ÁFA visszaigénylés, pénzmaradvány elvonás és több egyéb tényező együttes hatására az
önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 3.102 e Ft-tal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

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 3.766 eFt, ami az ÁFA
emelkedés mellett a kedvezményes étkezést igénybe vevők létszámának emelkedésével sem
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magyarázható, itt valószínűleg alultervezés történt. 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 203 eFt saját
forrást.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,52%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 99,28%-os teljesítése mellett a maradvány teljes egészében
kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 11.828 eFt-os növekedés a pótlólagos
források (pályázatok) sikerének köszönhető.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
53,4 %-os emelkedés főként a HHH pályázat továbbképzési költségeiből adódik.

A fizetendő járulékok kiadásának 99,28%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában
keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése 100,00%, a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel
az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 100,18%-ára teljesült (az eredeti tervhez
viszonyított 3.872 e.Ft-os emelkedése az ÁFA növekedés mellett az ellátottak és az alkalmazottak
igénybevételének növekedéséből, valamint tervezési hibából adódik).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az eredeti előirányzatot 418 eFt-tal meghaladó teljesítés fedezetét átcsoportosítással sikerült
biztosítani.
Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 8.131 eFt növekedése zömében pályázati
forrásból ( HHH), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az „Útravaló ösztöndíjprogram”
tanulói ösztöndíjait, a ténylegesen ingyenesen biztosított tankönyvek értékét, a tankönyvtámogatást és
a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat foglalja magában.

Beruházási kiadás nem történt a vizsgált időszakban.

IV. 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 1.790 e.Ft, amiből 726 e.Ft kötött maradvány, a szabad maradvány

összege 1.064 e.Ft.

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 és az alkalmazottak térítési díja egyaránt emelkedett). Az egyéb bevételek és a jelentős
mértékű ÁFA visszaigénylés előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat
eredeti tervhez viszonyított nagymértékű növekedés e két tényező együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
Az eredeti előirányzattól 2.582 e.Ft-os, jelentős eltérés oka több tényező eredménye:
„ átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást, az a 758 e
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Ft nagyságú ÁFA visszaigénylés, pénzmaradvány elvonás és több egyéb tényező együttes hatására az
önkormányzati kiegészítés tényleges mértéke 1.409 e Ft-tal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%. A
szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való eltérése 762 eFt, ami az ÁFA emelkedés mellett a
kedvezményes étkezést igénybe vevők létszámának és az étkezések számának (tízórai, uzsonna)
emelkedésével magyarázható

Az átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 e Ft nagyságú.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,64%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 97,36%-os teljesítése mellett 720 e Ft maradvány képződött,
amiből 106 eFt összeg kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 1.533 eFt-os
növekedés a pótlólagos források (pályázatok) sikerének köszönhető.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
3,78 %-os emelkedés főként a HHH pályázat továbbképzési költségeiből adódik

A fizetendő járulékok kiadásának 98,16%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában
keletkezett. A 159 eFt összegű maradványból 32 eFt kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások teljesítése 93,88% a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel az
élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 98,84%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított
1.175 e.Ft-os növekedés az ÁFA növekedés mellett az étkezők létszámnövekedésének köszönhető).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az itt keletkezett 89 e.Ft „megtakarítás” nem tűnik soknak, de az épületen végzett
korszerűsítő beruházás hatása 2010. évre már jobban kell érvényesüljön.
A kötött dologi kiadásként tervezett iskolabusz kiadásai elmaradtak az erre a célra biztosított
bevételeknél, így 309 e.Ft. pénzmaradványt eredményezett az előirányzaton belül.
Az egyéb dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 1.811 eFt növekedése zömében pályázati
forrásból ( HHH), kisebb részt saját bevételek realizálásából tevődik össze.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az ingyenesen biztosított
tankönyvek értékét, a tankönyvtámogatást és a HHH pályázat keretében nyújtott támogatásokat
foglalja magában.

Beruházási kiadás nem történt a vizsgált időszakban.

V. Általános Iskola Tagintézmény Kuncsorba:

A beszámolási időszak gazdálkodását összességében kielégítőnek ítéljük. A források biztosították a
működés legszükségesebb kiadásainak fedezetét.
A tagintézmény pénzmaradványa 32 eFt, amiből 32 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 és az alkalmazottak térítési díja egyaránt emelkedett). Az egyéb bevételek és a jelentős
mértékű ÁFA visszaigénylés előirányzatát a teljesítés mértékéhez igazítottuk. A kiemelt előirányzat
eredeti tervhez viszonyított 285 e.Ft-os növekedése e két tényező együttes hatásának eredménye.

Az intézményfinanszírozás 100%-os teljesítést mutat, így nincs kiutalatlan intézményfinanszírozás év
végén.
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Az eredeti előirányzattól 34 e.Ft-os, csekély eltérés oka több tényező eredménye:
„ átfutó tételek”, céltámogatások, pályázatok pótlólagos forrásként emelik a finanszírozást, az a 72 e Ft
nagyságú ÁFA visszaigénylés, pénzmaradvány elvonás és több egyéb tényező együttes hatására a
megállapodás szerinti korrekció tényleges mértéke 698 e Ft-tal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

A támogatásértékű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100%. A
szociálpolitikai támogatás eredeti tervtől való eltérése 425 eFt, ami az ÁFA emelkedés mellett a
kedvezményes étkezést igénybe vevők létszámának és az étkezések számának (tízórai, uzsonna)
emelkedésével magyarázható

Az átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése adatmentes.

Kiadások alakulása

Az összes kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,7%.

A személyi juttatásokon belül a bérek 99,55%-os teljesítése mellett a maradvány teljes egészében
kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti előirányzathoz való 308 eFt-os növekedés a pótlólagos
források (pályázatok) sikerének köszönhető.
Az egyéb személyi juttatások teljesítése a módosított terv 100%-a, az eredeti előirányzathoz történő
42,15 %-os emelkedés főként a HHH pályázat továbbképzési költségeiből adódik.

A fizetendő járulékok kiadásának 99,55%-os teljesülése a járulék alapot képező kifizetések arányában
keletkezett

A dologi kiadások teljesítése 100,00%, a módosított előirányzathoz képest, ebben meghatározó tétel
az élelmezési kiadás, ami a módosított előirányzat 99,49%-ára teljesült (az eredeti tervhez viszonyított
577 e.Ft-os emelkedése az ÁFA növekedés mellett az ellátottak és az alkalmazottak igénybevételének
növekedéséből adódik).
Működési költségeink meghatározó eleme az energia költség, ezeket kötött felhasználású tételként
kezeljük, az eredeti előirányzattól 168 eFt-tal való lemaradás az iskola „átköltözésével” magyarázható.

Az ellátottak pénzbeli támogatása az eredeti előirányzathoz képest az ingyenesen biztosított
tankönyvek értékét és a tankönyvtámogatást foglalja magában.

A tagintézmény székhelye áthelyezésre került az óvoda épületébe. A működési kiadások fedezetére
562 eFt összeget támogatásértékű kiadásként átadtunk az óvodának.

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 nem 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 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III.02.) számú rendeletben kiemelt feladatok
végrehajtásának értékelése

1. A Móra Ferenc Általános iskola Tagintézmény a fenntartótól 300 e.Ft „céltámogatással” kéthetes
nyári tábort szervezett közel 42 diák részvételével. A nagy sikerrel végrehajtott program személyi
kiadásaira fordítottuk a támogatás teljes összegét. Az iskolai rendezvények támogatására biztosított
200 eFt támogatást a „Móra-gála” és a „Móra-hét” rendezvények kiadásaira fordítottuk.
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2. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység 500 e.Ft önkormányzati támogatást
kapott iskolai rendezvények és nyári tábor lebonyolítására. Iskolánk két nagy rendezvényére, a március
15-ei rendezvénysorozat és az Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésének költségeire fordított
300 eFt-ot, a 200 eFt nyári táborra tervezett kiadást – önkormányzati engedéllyel – iskolai kirándulásra
tervezzük fordítani 2010-ben (kötött maradvány).

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

a.) 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.

b.) Az intézmény a feladatokat 7,3 fő statisztikai létszámmal látta el.

A tárgyévet megelőző évek erőteljes létszámcsökkentése több önkéntes bevonását, az eddigiek
munkájának nagyobb kihasználását vonta maga után.

c.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások:

Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 549 e Ft volt, növekedés nem volt.
A 2009 december 31-ig elszámolt értékcsökkenés 549 e Ft. A 2009. évi záró nettó érték 0 e Ft

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 15.141 e Ft volt, növekedés nem volt, 2009. dec.31-ig az
elszámolt értékcsökkenés 4.919 e Ft. A 2009 évi záró nettó érték 10.222 e Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 8.589 e Ft.

2009.évi fejlesztések 100 e Ft:
- Dob szett Dogs zenekarnak 100 e Ft

Elszámolt értékcsökkenés 6.997 e Ft, 2009. évi záró nettó érték 1.692 e Ft.

d.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása
Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette.

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 0,25 0,25

eladó 1,00 1,00

szakdolgozó össz. 1,05 1,00 0,25 2,30

technikai gondnok 1,00 1,00

karbantartó 1,00 1,00

takarító 0,25 0,25

technikai összesen 0,25 2,00 2,25

összesen 0,25 3,05 1,00 0,25 0,75 2,00 7,30
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A könyvtárba a lakosság 7,7%-a (553 fő) regisztráltatta magát (közülük 471 fő iratkozott be)
és 5.365 egységet kölcsönzött ki. A regisztrált használók száma a tavalyelőtti 14%, tavalyi
8%-os csökkenés után újabb 11%-al csökkent, a kölcsönzött egységek száma az előző év
12%-os csökkenése után újabb 11% csökkenést mutat.

A könyvtári munkában örvendetes, hogy a könyvtárközi kölcsönzés a 2008-as óriási (54%-os)
csökkenés után 44%-ot emelkedett. Ennek oka az, hogy 2008. januárjától a könyvtárközi
kölcsönzést kérő fizeti a postaköltséget, mag addig az állam fizette. A felhasználók a könyvtárközi
kölcsönzés igénylésével mégis könnyebben hozzájutnak a szükséges – főként oktatási –
dokumentumokhoz.

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 művészeti
csoportot / 3 tánc, 3 citera,1 fafaragó, 1 női kar, 1 népdalkórus /működtetett. A tervezhető 500 óra helyett
971 foglalkozást fizettünk, melyből 107 fellépés, bemutatkozás volt.
A többletórákat többletbevételekből (pl. a Baldácsy M. E. is terembérletet fizet) és a dolgozók
jutalomalapjából finanszíroztuk.

A befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát
végeztek.

A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény.

e.) A pénzügyi terv végrehajtása
Az intézmény a bevételeit 99,45%-ra, kiadásait 99,11%-ra teljesítette. Az eredeti költségvetésben

jóváhagyott létszám nem változott, az eredeti költségvetést 2.517 e Ft-al emelte meg a Képviselő
testület.
Ebből növekedés volt: 594 e Ft pályázat és lakossági támogatás, 565 e Ft saját bevétel növekedés,
701 az állami támogatások stb továbbutalása, 570 eFt az önkormányzat által célra elkülönített
összeg lehívása (közművelődési alap, karácsonyi készülődés, int. vez. jutalom), 191 e Ft
intézmények közötti átcsoportosítás, mely az önkormányzati főösszeget nem érinti.
Önkormányzati döntés, mely az önkormányzati főösszeget érinti a sürgős vezetékcsere volt, mely
127 e Ft-ba került.
Csökkenés volt a főösszegben a dolgozók által étkezésre kevesebb igénybe vett összeg (130 e Ft,
amely fedezte a vezetékcsere többletét) és az energiára éves összesen 101 e Ft-al kevesebb
felhasznált költség.
Tehát az önkormányzat eredeti költségvetési pozícióját a Művelődési Ház és Könyvtár év
közben a 2.517 e Ft-os főösszeg-növekedés ellenére 104 e Ft-al javította 2009. évben.

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 egyéb bevétel, az ÁFA. Amennyiben több az ÁFA mentes értékesítés,
esetünkben a dohány és a terembérleti díj, a saját bevétel nem csökken csak az Áfa tartalom.
Magasabb 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.
- Gyermek színjátszó Találkozó
- Képzési támogatás
A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetések, könyvtári támogatás, SZJA 1% felajánlás
és a Baldácsy Művészeti Egyesület támogatása.
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Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 2/2009.(III.2.)sz. önkormányzati
rendelet alapján.
A pénzmaradványt az intézmény a 5/2009.(V.7.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK
A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően
alakult.
Év közben előirányzat növekedést a központi kereset kiegészítés és vezetői jutalom, csökkenést
pedig az jelentett, hogy a tervezett jutalmat az intézmény nem tudta kifizetni a dolgozók részére a
szűkös lehetőségek miatt.
A járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak.
A dologi kiadásokon belül az étkezési kiadás kissé alacsonyabb az eredetileg tervezettnél, okát a
bevételeknél leírtuk.
Az egyéb kiadások között az energia kiadásokra a 2009 évi koncepcióban 2.658 e Ft-ot hagyott
jóvá a Képviselő testület, ezzel szemben a tényleges felhasználás 2.964 e Ft volt. Év közben
kértük az eredeti előirányzat növelését 200 e Ft-al, így a tényleges felhasználás csak 10 e Ft-al
haladta meg a módosított előirányzatot.

A kávéházi áru beszerzés előirányzata minimálisan növekedett (igény szerint), ennek fedezete a
bevétel volt.
A megnövekedett egyéb dologi kiadások könyvtári, közművelődési, önkormányzati pályázatok és
saját bevétel növekedés felhasználást mutatja.
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. A fent említett rendezvényekkel összefüggésben megnőtt a
szakmai anyag, irodaszer, versenydíj, reprezentáció, gépkocsi használat és egyéb kiadás, amelyek
előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be.
Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult.

Beruházást a művelődési háznál végeztünk
- Dob szett 100 e Ft

f.) 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.

g.) 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 útiköltségére 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.
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Gondoskodik a fegyverneki és örményesi lakosok önkormányzati ügyeinek minél magasabb
színvonalon történő ellátásáról.
Fegyvernek nagyközség lakosinak száma 7148 fő; Örményes község lakosainak száma 1161 fő.
2.) Létszám adatok
A Körjegyzőségnél a teljesített átlagos állományi statisztikai létszám 39,06 fő Fegyverneken 33,06 8
órás átlagos állományi statisztikai létszám, Örményesen 6 fő 8 órás átlagos állományi statisztikai
létszám. Ebből Fegyverneken 30 fő 8 órás foglalkoztatású, 6 fő részfoglalkoztatású köztisztviselő,
Örményesen valamennyi köztisztviselő teljes munkaidőben van foglalkoztatva 2009. 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 2009.01.01. nyitó tárgyi eszköz állománya nettó értéke 675 eFt.
Március hónapban nyomtató vásárlása vált szükségessé, melynek beszerzési értéke 136 eFt.
A tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés 335 eFt, a 2009.12.31. nettó záró állomány értéke
476 eFt.
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:

Az eredeti bevételi előirányzat 122592 eFt volt, Fegyverneknél 105.592 eFt, Örményesnél 17.000 e Ft. Ez az
összeg évközben 7.938 e Ft-tal nőtt. Így jelenleg a módosított előirányzat 130.530 eFt.
Ezen összeg 127.883 e Ft intézmény finanszírozásból, 1.596 e Ft egyéb támogatásból ( népszavazásra kapott
támogatás), 339 e Ft intézményi saját bevételből ( igazgatás szolgáltatási díj befizetés ), 712 e Ft pénzforgalom
nélküli bevételből ( előző évi pénzmaradvány ) tevődik össze. A bevételi tervét a Körjegyzőség 98,79%-ra
teljesítette, a teljesítés összegszerűen 128.946 eFt. Az intézmény finanszírozás a beszámolási időszakban -
98,68%-os teljesítést mutat, ami 126.201 e Ft-ot jelent. A bevételi tervben szereplő egyéb támogatások , (
népszavazásra kapott támogatás ) az előirányzathoz viszonyítva 100%-ra teljesültek (1.596 e Ft). Az intézményi
saját bevételekből az éves előirányzat 128,9% - a 437 e Ft ( igazgatási szolgáltatási díj ) folyt be a beszámolási
időszakban . A Körjegyzőség pénzmaradványa 2009.-ban 174 e Ft, melyből -4 eFt Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatáté, 178 eFt Örményes Község Önkormányzatát illeti meg.

INTÉZMÉNY
FINANSZÍROZÁS

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

1.) Finanszírozás
összesen 105442 108905 107179 98,42 17000 18978 19022 100,2 122442 127883 126201 98,68

- állami támogatás 3600 3600 3600 100 0 0 44 0 3600 3600 3973 110,4

= körjegyzőség 3600 3600 3600 100 0 0 3600 3600 3600 100

= 13. havi
illetmény 0 0 329 0 0 0 44 0 0 0 373 0

- önkormányzati
támogatás 101842 102170 100304 98,17 17000 18439 18439 100 118842 120609 118743 98,45

- keresetkiegészítés 0 3135 2946 93,97 0 539 539 100 0 3674 3485 94,86

2.) Támogatásértékű
bevét. 0 1296 1296 0 0 300 300 0 1596 1596 0
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- népszavazásra
kapott támogatás - 1296 1296 0 0 300 300 0 0 1596 1596 0

3.) Intézményi saját
bevételek 150 248 339 136,7 0 91 98 0 150 339 437 128,9

4.) Pénzforgalom
nélküli bevételek 712 712 100 0 0 0 0 0 712 712 100

- Előző évi
pénzmaradvány 712 712 100 0 0 0 0 0 712 712 100

Bevétel összesen: 105592 111161 109526 98,53 17000 19369 19420 100,3 122592 130530 128946 98,79

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzat eredetileg 122.592 e Ft volt. Fegyverneknél 105.592 e Ft, Örményes esetében 17.000 e Ft.
Év közben 7.938 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzat. Így a kiadások előirányzata 130.530 e Ft –ra módosult. A
kiadás összességében 98,02 % -ban teljesült, 128.772 e Ft összegben .
A kiadások részletesen az alábbiak:

Személyi juttatások: Előirányzata 92.277 e Ft. Ebből teljesített kiadás: 91.355 e Ft, mely 99,0 % - os.

Járulékok: Előirányzata 25.911 e Ft, ez 99,3%- ban teljesült , amely 25.732 e Ft.

Dologi kiadások: Előirányzata 12.179 e Ft. A teljesített kiadás 11.549 e Ft, 94,8 %-os teljesítést mutat.

Beruházások: Előirányzata 136 e Ft. A teljesített kiadás 136 e Ft.

A kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Módosított
előir. Teljesítés %

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatás 74249 79431 78518 98,8 11207 12846 12837 99,9 85456 92277 91355 99,0

2.) Járulékok 22164 22165 22081 99,6 3438 3746 3651 97,5 25602 25911 25732 99,3

3.) Dologi kiadás 9179 9429 8794 93,3 2355 2750 2754 100,1 11534 12179 11549 94,8

4.) Felhalmozási
kiadások - 136 136 100 - - - - - 136 136 100

- Beruházás - 136 136 100 - - - - - 136 136 100

Támogat.ért.kiad. 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0

Kiadás összesen 105592 111161 109529 98,5 17000 19369 19243 99,3 122592 130530 128772 98,2

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
2009.12.31.

7.) Az intézmény kiemelt feladatainak végrehajtása

Az intézménynek kiemelt feladata nem volt 2009.-ben.
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Fegyvernek – Örményes Körjegyzőség, mint intézmény 2009.12.31. dátummal, a 171/2009.(IX.2.)sz.
önkormányzati határozattal megszűnt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (3) bek. alapján nagyközség esetén
körjegyzőségi feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

2009. december 31-én a munkajogi záró létszám 82 fő. (melyből a polgármester 1 fő,
közalkalmazottak 30 fő(ebből részmunkaidős 3fő), közcélú foglalkoztatottak 47 fő volt, MT hatálya
alátartozók 4 fő. A 2009. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett álláshely 81,57 fő. Az
módosított előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés 102,51 %-os. Az előirányzat túllépés oka,
hogy a 3 fő közfoglalkoztatás szervező és 1 fő közhasznú foglalkoztatott a létszámban nem szerepelt.
Az engedélyezett létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú
melléklet tartalmazza.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon állomány bruttó értéke 2009. 12.31-én 2.275.206 eFt.( a
növekedés 55.671 eFt ) A vagyon nettó értéke 1.693.320 eFt.( csökkenés 5.018 eFt)
A kezelésben lévő vagyonban történt változásokat a 2009. év során végzett felújítási munkák, új
beruházások, éves értékcsökkenések elszámolása, tárgyi eszköz átadás, selejtezések, lakásértékesítés,
befolyásolta. Az év végi állomány értékét a rendelet tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2009. évi
zárszámadásról szóló rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az intézmény 2009. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata (hitel előirányzatokkal
együtt számolva) 1.803.694 eFt volt. A tervezett bevételek 93,75%-a teljesült, ami összességében
112.754 eFt bevételi lemaradást jelent. A kiadási előirányzat 1.778.645 eFt volt, kiadásait a
Polgármesteri Hivatal ezen belül, 93,06 %-ra teljesítette. A tervezett kiadásokból 2009. évben 123.478
eFt nem valósult meg.
A módosított pénzmaradvány összege -153.928 eFt.

A bevételek teljesítésének alakulása :

A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 100,15%-os. Ezen belül az
intézményi működési bevételek teljesítése 100,75%-os. A bevételi többlet a (intézményi szinten
összesen 993 eFt) az alábbiakból adódik:

a) Előirányzaton felüli bevételek(bevételi többlet):
-a közterület fenntartás szakfeladaton +1.140 eFt
-a köztemető fenntartáson szakfeladaton +113 eFt,
-a hulladék kezelés szakfeladaton +611 eFt
-a máshová nem sorolt tevékenység szakfeladaton +977 eFt bevételi többletből,

b) részben a bevételi lemaradásokból :
-húsértékesítés -288 eFt,
-temetkezési szolgáltatás -80 eFt,
-szippantás -226 eFt,
-növénytermesztés -261 eFt,

A sajátos működési bevételekre tervezett összeg 99,91%-ra teljesült.(helyi adók 100%, átengedett
központi adók 100%, egyéb sajátos bevételek 97,26% -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
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kimutatott – központi és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények
összege.
Összességében 2.699 eFt közvetett támogatást számszerűsítettünk, ami teljes egészében a
magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódik.
A tervezett támogatásokból mindösszesen 796.125 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 98,04

%-a. A normatívákból és a központosított előirányzatból, kötött felhasználású támogatásokból, az
egyéb központi támogatásokból 100%, míg a fejlesztési támogatásokból a tervezett támogatás 17,83
%-a folyt be. Az elmaradás oka, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó fejlesztések(Zalka M. út építése,
Közcélú eszközbeszerzés) megvalósítása 2010. évre áthúzódik.
A felhalmozási és tőkebevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,03%-os összeg folyt
be, a bevételi többlet (3 eFt) abból adódik, hogy a felhalmozási és tőke bevételekből a tervezettnél 1
eFt-tal kevesebbb, míg a pénzügyi befektetésekből 4 eFt-tal több folyt be a tervezettnél (igazgatás
szakfeladaton Tigáz osztalékot nem terveztünk)
A támogatás értékű bevételeknél a teljesítés összességében 3,60 %-kal, 6.435 eFt-tal marad a
módosított előirányzat alatt. A működési célú bevételeknél a teljesítési adatok előirányzatot
meghaladóak (kistérségi társulástól és a társ önkormányzatoktól átvett pénzeszközök meghaladják a
tervezett összeget). A bevételi lemaradás oka a fejlesztési célú támogatás értékű bevételek
elmaradása.(Település központ rehabilitációjához kapcsolódó támogatás tervezett összege nem
realizálódott, 2010. évben kerül lehívásra)
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 9,53 %. Ezen belül a működési célú
97,63 %-ra teljesült. Az 215 eFt-os bevételi lemaradás oka, hogy a közcélú érdekeltségi
hozzájárulásbólnem folyt be a 2009. évre tervezett összeg. a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0,68%-ra teljesült. A bevételi lemaradás oka, hogy a pályázott beruházások támogatási összegeit itt
szerepeltetjük mindaddig, míg a támogatás megállapításra nem kerül.
A biztonságos, zavartalan gazdálkodás érdekében a működéshez 124.598 eFt folyószámla hitel
felvétele történt , valamint 110 eFt munkabérhitelre volt szükség 25.137eFt fejlesztési hitelt fordított a
Hivatal felhalmozási célokra . A teljesítés midösszesen 100%-os.
Pénzforgalom nélküli bevételek , úgy mint előző évi pénzmaradvány 96,33% -ban került
felhasználásra..
A kiadott kölcsönökből visszatérülésként 2009. évre tervezett összeg 106.03%-a folyt be ez 455 eFt-
tal több a módosított előirányzatnál. ( kölcsöntörlesztésekből a vártnál többet fizettek be a
háztartások)

A kiadások alakulása:

A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott kiadások
összességében 93,06%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül teljesültek.
A személyi juttatások összességében 99,92%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a terv szerinti bér
99,80 %-a került felhasználásra., az egyéb személyi juttatások teljesítése pedig 100,56%. A kiadási
megtakarítás összesen 81 eFt.
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 99,23%-ra teljesültek.
Dologi kiadásra 210.586 e Ft-ot tartalmazott a VI. cím költségvetése, melynek 99,60%-a valósult meg
209.746 eFt összegben, a megtakarítás 840 eFt.
Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 98,43%-ban, ezen belül a működési célú pénzeszköz
átadások 98,32%-ra a felhalmozási célú pénzeszköz átadások 100 %-ra teljesültek.
A felhalmozási kiadások 50,93% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A
zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2009. évre előirányzott
felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését)
2009. évben 124.597 eFt folyószámla hitel, valamint 15.000 eFt munkabérhitel, mely a 2008. évi
felvétel és visszafizetés különbözeteként a 2009. évi költségvetést terhelte) (az előirányzat 100%-a) és
a terv szerinti 26.690 eFt ütemezett fejlesztési hitel került visszafizetésre. E mellet a 2009. évi
zavartalan, folyamatos gazdálkodás érdekében felvett 143.000 eFt munkabér hitelből 122.000 eFt
került visszafizetésre a 2009-es költségvetési évben. A fennmaradó 21.000 eFt visszafizetése a 2010.
évi költségvetésben szerepel.(visszafizetésre került 2010. január hónapban)
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Az intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése összességében 99,58 %-os. A tervtől való eltérés
összesen 3.202 eFt. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 132 eFt, Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 1.000 eFt,Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ
198 eFt, Művelődési Ház 190eFt és a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségnek 1.682 eFt a kiutalatlan
intézményfinanszírozása 2009. december 31-én. Fenti tételek A pénzmaradvány elszámoláskor
kerülnek rendezésre az intézményekkel.
A szociálpolitikai kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ra teljesültek.
Az adott kölcsönökre tervezett összeg 92,45%-a került kiutalásra, a kiadási megtakarítás 451 eFt. A
maradvány a dolgozói lakás építésre, vásárlásra (40 eFt) illetve az önkormányzati lakásvásárlásra és
építésre tervezett összegek fel nem használt részéből (20 eFt) tevődik össze, valamint az egyéb célra
tervezett kölcsönök fel nem használt összegéből (391 eFt).
A támogatás értékű kiadások teljesítése 97,34 %-os volt. A módosított előirányzattól való 216 eFt
kiadási megtakarítás.

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa : -148.925 eFt,

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés Konyha
Terv

Konyha
Tény

Étterem
Terv

Étterem
Tény

Bölcsőde
reggeli 8 fő 10 fő - -
tízórai 8 fő 10 fő - -
ebéd 8 fő 10 fő - -
uzsonna 8 fő 10 fő - -
Óvoda
tízórai 211 fő 192 fő 44 fő 44 fő
ebéd 238 fő 189 fő 43 fő 42 fő
uzsonna 133 fő 137 fő 28 fő 26 fő
Iskola
tízórai 317 fő 352 fő 45 fő 44 fő
ebéd 227 fő 227 fő 233 fő 273 fő
uzsonna 189 fő 208 fő 9 fő 24 fő
Felnőtt
ebéd 298 fő 281 fő 271 fő 211 fő

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 18 fővel növekedett, az ebéd 64 fővel csökkent és az
uzsonna 25 fővel növekedett a tervhez képest. Naponta összesen 707 fő részére állítottunk elő ebédet,
valamint a nyári időszakban (2009. június 16-tól augusztus 31-ig) szociális gyermekétkeztetés
keretében még 242 főt láttunk el naponta ebéddel. A Konyha kihasználtsága éves szinten 88,38 %-os
volt. Szombati napokon 165 fő részére biztosítottunk ebédet.
A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 1 fővel csökkent, az ebéd 21 fővel csökkent és
az uzsonna 13 fővel növekedett a tervhez képest. Naponta összesen 526 fő részére állítottunk elő
ebédet, ami 105,20 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 233 fő részére biztosítottunk ebédet, ami a tervhez
képest 85 fővel alacsonyabb. A létszám csökkenés az óvodás- és az idős étkezőknél volt jelentős. A
kihasználtság intézményi szinten 94,85 %-os volt 2009. évben. Egyéb szervek és személyek részére
vállaltuk még hidegtálak, meleg ételek készítését, javítva ezzel a kapacitás kihasználtságunkat.
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b., A feladatellátást végző dolgozók:
Munkakör megnevezése 2009.évi

ered.előir.
(fő)

2009. évi
módosít.előir.
(fő)

2009. évi
teljesítés
(fő)

Eltérés
mód.előr.-tól
(fő)

Intézményvezető 1 1 1 0
Intézményvezető helyettes 1 1 1 0
Élelmezési menedzser 1 0 0 0
Pénztáros 1 1 1 0
Gazdasági ügyintéző (pénztároshelyettes) 0,75 0,25 0,25 0
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 20,75 19,25 19,25 0

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2009. évi módosított előirányzathoz képest nem
változott. Évközben, 2009. február 1-jétől az alkalmazotti létszám csökkent 1 fővel, 8 órában,
élelmezési menedzser munkakörben foglalkoztatott dolgozóval. Ugyancsak február 1-jétől a pénztáros
helyettesi feladatokat 1 fő adminisztratív dolgozó két órában látta el. Egy fő gépjárművezető végezte
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 77 fő ellátása jutott. A fizikai
dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű.
A Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő takarítónő felelt. 2009. szeptembertől novemberig egy fő
konyhai kisegítőt foglalkoztattunk a TÁMOP program keretében.
Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal
arányban állt.

c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:

A konyha alapterülete 288 m2, amihez egy garázs építmény tartozik. A konyha főzőtere alkalmas az
ellátottak részére biztosított ebéd előállítására.
A garázs építmény alapterülete 73 m2, amit jelenleg göngyölegek tárolására használunk, ugyanis kis
mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú
gépjármű elhelyezésére. A gépjármű biztonságos tárolása és az időjárási viszontagságoktól való
védelme érdekében szükség lenne egy megfelelő méretű garázs építésére.
A volt bölcsőde épületéből 165 m2 nagyságú területet veszünk igénybe. Helyiségeit iratok tárolására
használjuk, ugyanis a Konyha és az Étterem iroda helységeiben a kis méretük miatt nem megoldott az
iratok elhelyezése. 2009. évben megkezdődött az épület külső és belső felújítása, kisebb karbantartási
munkálatok végzése a rendelkezésre álló saját forrásaink erejéig. Az épületben tervezzük nagyobb
irodák, mosókonyha, szociális helységek (öltözők, wc), irattár kialakítását.
Az étterem alapterülete 526 m2. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás
előírásainak.
2009. évben az épületek állagát tekintve a Hársfa úti konyha épületén megtörtént a lapos tető
szigetelése, valamint a volt bölcsőde épületében történtek kisebb felújítási és karbantartási
munkálatok.
A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve jelentős összeget fordítottunk a nagykonyhai berendezések
(gázüzemű főzőüstök, főzőzsámolyok, fagyasztóládák, hűtőszekrények) javítására, karbantartására.
Saját forrásból megoldottuk a kisebb konyhai eszközök (étkeztetéshez szükséges tányérok, poharak,
evőeszközök) pótlását.
Az ételek kiszállítását Volkswagen Crafter típusú gépjárművel végeztük, melyet az önkormányzattól
béreltünk.
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Az intézménynél 2009. évben beruházás nem történt.
d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának
értékelése
Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. Egyéb
rendezvényeket vállaltunk (hidegtálak, meleg ételek készítése) szabad kapacitásunk erejéig, ami 1 647
e Ft-tal, a nyári szociális gyermekétkeztetés bevétele pedig 5 422 e Ft növelte a működési
bevételünket.
Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:
Nyitó készlet: 2009. január 1-jén: 2 873 339,-Ft
Záró készlet: 2009. december 31-én: 2 461 302,-Ft.
A nyersanyagnorma összege:
2009. december 31-én: 2 898 780,-Ft megtakarítás, 104,09 %-os eltérésnek felel meg.

Költségvetés alakulása:
Az intézmény összes bevétele 2009. év végén 161 146 e Ft volt, teljesítése 100 %-os a módosított
előirányzathoz viszonyítva. Az étkeztetésből 159 578 e Ft összegű bevétel teljesült, ami 100 %-nak
felel meg. 2009. december 31-én a vevőkkel szembeni követelésünk összege 451 e Ft. Ebből a
december havi ebédtérítési díjak összege 83 e Ft , ami 2010. január hónapban kerül kiegyenlítésre a
vevők részéről. Ezen felül a tartós kintlévőségek összege ( májusi ,júniusi, júliusi és augusztusi
ebédtérítési díjak ) 368 e Ft.
Az egyéb bevételek összege 1 298 e Ft volt, ami a göngyöleg értékesítéséből, késedelmi kamat
bevételéből és az előző évi vevői tartozások rendezéséből adódott.
2009. évben egy fő dolgozót foglalkoztattunk a TÁMOP program keretében, akinek a bérét és
járulékait a Munkaügyi Központ támogatásként biztosította részünkre. Így a támogatás értékű
bevételek összege 270 e Ft lett.
Az intézmény összes kiadása 2009. december 31-én 160 811 e Ft volt, ami 100 %- os teljesítést jelent

a módosított előirányzathoz képest. A személyi juttatások összege 27 310 e Ft, teljesítése 100 %-os.
Az időszak során módosítottuk a személyi juttatások előirányzatát, ezen belül a bérkiadások összegét a
közalkalmazottak részére kifizetett kereset-kiegészítés összegével. Így a bérjellegű kiadások összege
24 048 e Ft lett, teljesítése 100 %-os. Az egyéb személyi juttatások ( közlekedési ktg.térítés, étkezési
hozzájárulás, stb.) összege 3 262 e Ft, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg.
A munkaadókat terhelő járulékok összege a bérfelhasználás arányában 7 694 e Ft teljesítése 100 %-os.
A dologi kiadások összege 125 807 e Ft, ami 100 %- os teljesítést jelent. Ebből az élelmiszer
beszerzésre fordított összeg 87 193 e Ft, teljesítése 100 %-os. Az egyéb dologi kiadások összege 30
199 e Ft, ez 100 % -os teljesítésnek felel meg. Ételszállító badellákat vásároltunk 880 e Ft értékben,
nyomtatót, fűkaszát és fűnyírót 188 e Ft értékben, a volt bölcsőde felújítására 400 e Ft-ot fordítottunk.
Az energiafelhasználás (gáz, áram, víz) összege 8 415 e Ft 100 %-os teljesítésnek felel meg.
Az éves költségvetésben vállalt feladatokat teljesítettük. A rendelkezésre álló anyagi forrásokhoz
mérten biztosítottuk a napi feladatok zavartalan elvégzéséhez szükséges feltételeket, eszközöket.

B.) VÍZMŰ

A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése:

A Fegyverneki Vízmű módosított költségvetési bevételi főösszege 101.998 e Ft, kiadási főösszege
114.028 e Ft. Ezzel szemben 101.998 e Ft bevétel és 113.660 e Ft kiadás teljesült, ezért a Vízmű
egész éves zavartalan működése 12.633 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
örményesi vízellátáson előirányzattal azonos 100%, a település tisztataság szakfeladaton a
teljesítés 100%, a sporthorgászaton 100 %-os a tervhez viszonyított bevételek aránya.
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Kiadások:
A kiadások teljesítése összességében 99,68 % -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 99,68 %-át tették ki.

 A dologi kiadások 100 %-ban teljesültek.
 Az átadott pénzeszközöknél a horgászverseny támogatására 112 e Ft átadása történt meg.
 A felhalmozási kiadások a terveknek megfelelően alakultak. A vízmű szakfeladatra
 Vásároltunk 1 db vákumszabályzót 433 e Ft értékben, 1 db bontó-, vésőkalapácsot 1.004 e Ft

értékben és 1 db klórgázömlést jelző berendezést 1.169 e Ft értékben.
 A máshová nem sorolható sporttevékenység szakfeladatra 1 db kereső távcsövet vásároltunk

190 e Ft összegben. Mindösszesen 2.796 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 2794 fogyasztóhelyen 7254 fő
részére, Örményesen közel 491 fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet lakossági és közületi
felhasználók részére. A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma az elmúlt évben Fegyverneken
14-el, 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. 2009.
évben öntözővíz igénybevételére 48 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 40.944 m3, Örményesről és Kuncsorbáról 1.670 m3 szennyvíz került
beszállításra. 2009. 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.

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű végzi a holtágon a halászattal
összefüggő üzemeltetési feladatokat. 2009. évben a halászati ütemtervben meghatározott mennyiségű
3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő, 375 kg kárász



47
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 13 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 2.795 e Ft növekedés történt, ami a
keresőtávcsövet, a vákumszabályzót, a bontó-, véső kalapácsot és a klórgázömlést jelző berendezést
tartalmazza.

C.) EGÉSZSÉGÜGY

Az intézmény által ellátottak száma:
Az intézményhez bejelentkezettek száma 7.156 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 5.583 fő 1.573 fő 7.116 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés: Várandós
anyák száma:

0-6 éves korú
gyermekek

Oktatási
int.nem járó ,
otthon gond.

Oktatási
intézménybe
járó gyermek

Óvodába járó
gyermek

I. körzet 7 fő 171 fő 1 fő - -
II. körzet 16 fő 215 fő 1 fő - -
III. körzet 12 fő 160 fő 2 fő - -
Iskolavédőnő - - - 807 fő 270 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 0,875
teljes munkaidős szellemi 1 1

851297
Védőnők teljes munkaidős szellemi 1 1

teljes munkaidős szellemi 1 1
részmunkaidős szellemi 1 0,875

8512191
Háziorvosi szolgálat teljes munkaidős 1 1

8512192
Házi gyermeko.sz. teljes munkadős 1 1
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Összesen: 10 9,25

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:
Az épület számában 2009. 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. 2010 év júniusára a fent említett problémák megszűnnek, mivel az
Orvosi Rendelő rekonstrukciója, illetve bővítése befejeződik minek következtében közel 100 m2-rel
nő az Orvosi Rendelő alapterülete. A felújítás következtében az épület külső szigetelése és a fűrés
korszerűsítése következtében sokkal gazdaságosabb működtetés válik lehetővé.

A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése:
Az intézmény éves költségvetésének főösszege 38.455 eFt. A saját bevétel 3.186 eFt 111 eFt-tal
maradt el a módosított tervtől, 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 33.597 eFt, mely 618 eFt-tal kevesebb a módosított tervtől.
Ennek oka, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat 1 éven túli helyettesítés miatt a fix díj 60 %-
ára jogosult. Ez a finanszírozás sajnos nem fedezi az Önkormányzati kiegészítés nélküli
működést, a hiány 12.788 eFt.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 1.672 eFt, mely a 2009. évi hozzájáruláson túl
az előző évek elmaradását is tartalmazza.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 51.243 eFt.

Az intézmény személyi juttatása 22.647 eFt, 167 eFt-tal alacsonyabb a módosítástól. Ebből bérjellegű
kiadás 20.553 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 21.549 eFt, mely összességében 600 eFt-tal alacsonyabb a tervezettől.
Egyéb dologi kiadás a működési feltételeket szolgálja ez 7.506 eFt. A szolgáltatások teljesítésének
mértéke 14.043 eFt, ebből az ügyeleti díjak 7.561 eFt az iskolaorvosi ellátás díja és 515 eFt, a fogászat
helyettesítésére kifizetett díj 836 eFt, az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéséért fizetett
díj 5.023 eFt.
Beruházási kiadásunk 611 eFt, melyből a fogászati szolgálat részére vásároltunk 338 eFt-ért
kompresszort és 273 eFt-ért hőlégsterilizátort.

Értékelés az intézmény működéséről:
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
házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú házi
gyermekorvosi körzetet helyettesítéssel látjuk el.
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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 2 fő területi és 1 fő iskola védőnő látja el, az üres álláshely meghirdetésre került.
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 2010-ben az I.
sz. házi gyermekorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat üres álláshelyei betöltésre kerüljenek
annak érdekében, hogy a helyettesítések következtében csökkenjen a gyermekorvos és a védőnők
leterheltsége. 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 2009. évi költségvetés eredetileg 167.187 eFt-ot tartalmazott felhalmozási kiadásokra, melyből a
beruházásokra 145.178 eFt, a felújításokra 22.009 eFt került megtervezésre. Az éves gazdálkodás
folyamán a tervezett összegek négy alkalommal módosultak, így az utolsó módosítást követően a
felhalmozási kiadások 2009. évi módosított előirányzata mindösszesen 240.095 eFt lett. Ebből a
felújítások összege 37.734 eFt-ra , míg a beruházások 2009. évi előirányzata 202.361 eFt-ra módosult.
Az előirányzat felhasználás jelentősebb hányada, 118.196 eFt (az összes felhalmozási kiadás 94,12%-
a) a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezett, míg az intézményeknél összességében 7.379 eFt (5,88%)
került kifizetésre. A tervezett felhalmozási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése
52,30%.
Míg 2007. évben összesen 119.703 eFt értékben végzett az önkormányzat felújítási, beruházási
feladatokat, 2008. évben ennek az összegnek csupán 84,42%-a volt a fejlesztésre fordított kiadás.
2009. évben újra növekedés figyelhető meg. A növekedés oka egyrészről a pályázati lehetőségek
kiszélesedése, másrészről a felmerülő fejlesztési igények, de 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 42,81%-ban valósultak meg.
Az önálló intézmények közül csak a Polgármesteri Hivatal végzett felújítási munkákat 16.155 eFt
értékben. Ez a kiadás magában foglalja a járda felújításokra fordított 533 eFt-ot (Dózsa Gy. út, Ady E.
út, Felszabadulás út, Szántó-K. J. út, Bajcsy-Zs. e. út ) a Táncsics M. út –AranyJ.-Bajcsy-Zs út közötti
szakasz- lefedésére fordított 2.205 eFt-ot. Megkezdődött az Annaházi Idősek Klubbjának felújítása,
mely 430 eFt kiadással járt 2009. évben. Ezek mellett sikeres pályázat eredményeként valósult meg a
Szapárfalui Óvoda egység felújítása , mely 12.987 eFt-tal növelte a kiadásokat.

Az előirányzattól való nagyarányú eltérést az okozza, hogy az Annaházi Idősek Klubbjának felújítása
csak részben valósult meg 2009. évben , 2010. évben fog befejeződni a rekonstrukció. (Forrásait is
szerepeltetni kell az előirányzatok között).

Beruházások (rendelet tervezet 3. számú melléklet)
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A 2009. évi eredeti költségvetés beruházási feladatokra 145.178 eFt felhasználását irányozta elő,
amely az évközi előirányzat módosításokkal (döntően pályázati forrásokkal, átvett pénzeszközökkel)
57.183 eFt-tal 202.361 eFt-ra nőtt.
A módosított előirányzatból a tárgyévben önkormányzati szinten 109.420 eFt kifizetés realizálódott,
mely 54,07%-os teljesítést mutat.
A kifizetések nagyobb hányada, 93,26 %-a (102.041 eFt) a Polgármesteri Hivatalnál, míg 6,74 %-a
(7.379 eFt) az önálló-, és részben önálló intézményeknél realizálódott.
A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 3. sz. melléklet mutatja be.
Az önálló intézményeknél mindösszesen 7.379 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 633 eFt tervezett beruházás áthúzódik 2010. évre, melynek fedezete szakképzési
hozzájárulás, a kötött pénzmaradványok között szerepel.
A Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen 105.448 eFt értékű beruházást
hajtottak végre, melyből 3.407 eFt a részben önálló intézmények végeztek. Az Orvosi Rendelő 1 db
hő-lég sterilizátort, valamint 1 db kompresszort szerzett be fogászati feladat ellátáshoz a polgármesteri
keretből finanszírozva. A Fegyverneki Vízmű vásárolt 1 db kereső távcsövet a sporthorgászat
szakfeladatára, vákum szabályzó berendezést, klórgáz ömlés jelzőt a vízellátás szakfeladat ellátásához,
bontó-véső kalapácsot alvállalkozói teljesítéshez.

A 2009. évben kezdődő és megvalósuló fejlesztések részben eszközpótlást, épület felújítást,
korszerűsítést részben közütak építését, felújítását az oktatási infrastruktúra, közszolgáltatások
fejlesztését szolgálták.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót megvitatás után az előterjesztett rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2010. március 24.

(: 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
TÁMOP Társadalmi megújulás Operatív Program
OKÉV Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsga Központ
IMIP Intézményi Minőségirányítási Program
SZMK szülői munkaközösség
OALI Országos Alapellátási Intézet



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
……………………… sz.

rendelet tervezete

Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtását

2.218.941 eFt módosított előirányzat alapján
2.105.796 eFt bevétellel
2.082.501 eFt kiadással

-4.668 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
3.204 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással

45.346 eFt záró pénzkészlettel

a 2.078.911 eFt kiadásból:
1. Személyi juttatás 685.667 eFt

= ebből bér 614.786 eFt
2. Járulék 195.521 eFt
3. dologi 701.840 eFt
4. átadott pénzeszközök 15.849 eFt
5. egyéb támogatás 170.243 eFt
6. ellátottak pénzbeni juttatása 6.794 eFt
7. felhalmozási kiadások 125.575 eFt
8. hitel visszafizetés 166.287 eFt
9. kölcsön folyósítás 6.260 eFt
10. támogatásértékű kiadások 8.465 eFt

a rendelet 1-11.számú mellékletben foglalt részletezés szerint és 354,63 fő létszámmal
jóváhagyja.

2. §. Az önkormányzat 2009. évi mérlegét (Vagyonkimutatás)

2.138.743 eFt eszköz értékkel
2.138.743 eFt forrás értékkel

hagyja jóvá az 5.sz. melléklet szerint.

3. §.(1) A 2009. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.sz. mellékletében



részletezettek szerint -139.536 eFt-ban állapítja meg, melyből a (2) bekezdésben
meghatározott összeget felhasználási kötelezettséggel biztosítja.

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.+részben
önálló intézm

VII.
Fegyver-
nek-Örmé-
nyes Kör-
jegyzőség

Össze-
sen

Összes pénzmaradvány 4727 4469 4885 311 0 0 14392
I. Feladattal terhelt 447 2700 3816 311 0 0 7274

-ebből tartalékba helyez-
hető pm.maradvány
=Fegyv.Önk.(energia+IPR)
=Isk.-i kiránd.kötött maradv.

0

0
0

314

314
0

200

0
200

0

0
0

0

0
0

0

0
0

514

314
200

- Örményes önk.visszaut
energia maradv.

0 304 0 0 0 0 304

II. Szabad
pénzmaradvány

4280 1769 1069 0 0 0
7118

Formálisan kötött
-Örményes önk.visszaf.
-Kuncsorba önk.visszaf.

1062
2738

1769
0

1064
0

0
0

0
0

0
0

3895
2738

Önkormányzati tarta-
lékba helyezhető pm.

480 0 5 0 0 0 485

Tartalékba helyezés utáni
szabad pm.

0 0 0 0 0 0
0

(2) a, Az intézmények részére az előterjesztés szerint az általuk kért feladatokra történő
felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 7.274 eFt, mely a 8.sz.
melléklet szerinti célokra használható fel (304 eFt energia tám.maradvány visszautalandó
Örményes önkormányzatnak).

b, A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány 7118 eFt melyből Örményes
önkormányzatnak 4.073 eFt-ot, Kuncsorba önkormányzatnak 2.738 eFt-ot a 2009. évi
működési kiadás hozzájárulás különbözeteként vissza kell utalni.

c, A Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség megszűnése miatt a Polgármesteri
Hivatalnál szerepel 174 eFt, melyből Örményes önkormányzatot 178 eFt illeti meg,
Fegyvernek önkormányzat pénzmaradványa -4 eFt

(3) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a költségvetési rendelet 1.sz.
mellékletén, a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(4) Az intézményi befizetési kötelezettségekkel is módosítani kell az előirányzatokat, így a
2010. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:



I. Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp 4727 eFt
II. Tiszavirág Nk.Otth.Óvoda és Bölcsöde 4469 eFt
III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 4885 eFt
IV. Művelődési Ház és Könyvtár 311 eFt
V. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 0 eFt

4§. Az Önkormányzat a negatív pénzmaradványt a következő évek pénzmaradványából rendezi.

5.§.(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2.sz. melléklete
tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

6.§. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5.sz. melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7.sz.
melléklete tartalmazza.

7.§. A 2009. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.sz. melléklete, a több éves kihatással
járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel
állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza.

8§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére Fegyvernek
Önkormányzat 2009. 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 intézményi pénzmaradványok felülvizsgálatánál néhány esetben eltér a 2/2009.(III.2.)
számú önkormányzati rendeletben foglaltakról, mivel a kötelezettségvállalással lekötött
dologi előirányzatot nem tárgyévi bevételként és kiadásként terveztek, hanem előző évi
pénzmaradványként kezelt 3 intézmény, összesen 996 eFt összegben (Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde 32eFt, Orczy A.Ált.Isk,Szakiskola és Egységes pedagógiai Szakszolgálat
728 eFt, Művelődési Ház és Könyvtár 236eFt.

Mivel az önkormányzatnak éves szinten nem jelent többlet kiadást, ezért javaslom, hogy az
intézményi előterjesztésben szereplő pénzmaradványt és annak felhasználására tett javaslatot
az ott megjelölt célokra szíveskedjenek elfogadni.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított rendelet 18.§-a szerint
az I-VII. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. A Hivatal és a
Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált I-VII. címek által készített éves beszámoló adatai
alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatánál 2009. évben -139.536 eFt módosított
pénzmaradvány keletkezett.

Az önkormány 2009. évi pénzmaradványának levezetését a zárszámadási rendelet 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.

Az összes pénzmaradványból feladattal terhelt kötött pénzmaradvány -146.654 eFt,
melyből 447 eFt a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp.-nál, 2.700 eFt a Tiszavirág
Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsödénél, 3.816 eFt az Orczy A.Ált. Isk.és Szakiskolánál, 311 eFt a
Művelődési Ház és Könyvtárnál és -153.928 eFt a polgármesteri Hivatal és részben önálló
intézményeinél.
A kötött pénzmaradványból 603 eFt az energia kötött előirányzat maradványa a Tiszavirág
Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsöde intézménynél melyből Örményes önkormányzatot 304 eFt
illet meg. A Tiszavirág Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsödétől Fegyvernek önkormányzatnak 314
eFt visszafizetendő, melyből 299 eFt az energia támogatás és 15 eFt a
9/2008(III.29.)OKMr.IPR. maradványa.

A feladattal nem terhelt pénzmaradvány 7.118 eFt (Csorba Mikro-térségi Szociális,
Alapsz.Kp.4.280eFt, Tiszavirág Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsödénél 1.769 eFt, Orczy
A.Ált.Isk.,Szakisk.és Egys.Ped.Szakszolg.1.069 eFt, ebből
Örményes önkormányzatnak 4.073 eFt (Csorba Mikro-térségi Szociális Alapsz.Kp. 1.062,
Tiszavirág Nk.Otthonos Óvoda és Bölcsöde 1.769 eFt, Orczy A.Ált.Isk.,Szakisk.és



Egys.Ped.Szakszolg.. 1.064 eFt, Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 178 eFt) Kuncsorba
önkormányzatnak 2.738 eFt (Csorba Mikro - térségi Szociális Alapsz.Kp.) a 2009. évi
működési kiadás hozzájárulás különbözeteként visszautalandó.Fegyvernek önkormányzat
részére 485 eFt a fel nem használt összeg, melyből Csorba Mikro - térségi Szociális
Alapsz.Kp-nak 480 eFt-ot, A.Ált.Isk.,Szakisk.és Egys.Ped.Szakszolg.-nak 5 eFt-ot kell
visszafizetni.

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
(Fegyvernek önkormányzatnak visszafizetendő 514 eFt, melyből tartalék
képezhető)

II. rész: Az elvonás utáni szabad pénzmaradványból az önkormányzat
költségvetésében 485 eFt tartalék képezhető

A továbbiakban a pénzmaradványt keletkezési jogcímenként mutatjuk be:

Intézmények

I Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg.Kp.

A pénzmaradvány levezetése. / adatok e Ft-ban /

1./ A költségvetési bankszámla 2009. dec.31-i záró egyenlege 4.697

A házipénztár 2009. dec.31-i záró egyenlege 62

Pénzkészlet összege: 4.759

2./ Korrekciós tényezők

Kv.aktív kiegyenlítő elszámolások
- december nettó illetmény kifizetése + 2490

Kv.passzív függő elszámolások
- 2010. évre befizetett térítési díj - 255

- 2009. évi nettó bér finanszírozása - 2.399
3./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4.595

Normatív támogatások
- Nappali szociális ellátás - 191
- Szociális étkeztetés + 388
- Házi segítségnyújtás + 90
- Szociális szakvizsga - 28

Kiutalatlan finanszírozás + 132
Költségvetési pénzmaradvány 4.986

4./ Ebből, ami az intézményt nem illeti meg, 259
a.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg Ø

b.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradv.



- A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér
és járulék kiadás Ø

- - tartósan üres álláshelyek maradványa Ø
- - az álláshelyek csökkenéséből Ø
- - a be nem töltött létszám miatt Ø
- - a helyettesítési díjakra, túlóra. tervezett összegből Ø

- A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatokat és
módosított előirányzatát. Ø

- A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és
módosított előirányzatát Ø

- A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból
költségvetési törvény szerint kiszámítható előirányzatát. Ø

- A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék,
dologi, támogatás beszerzés) előirányzatát. 6
- A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásaira

jóváhagyott előirányzatból Ø
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Ø

Önkormányzati normatív támogatás 259
c./ Intézményfinanszírozásból munkaadót terhelő járulékok maradv. Ø

d./ Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező maradv.
Ø

Az intézményt megillető pénzmaradvány 4.727

Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására a javaslat:

A, Kötött pénzmaradvány 447 eFt

Örményes
- Dologi kiadás járulékok 60 eFt
Fegyvernek
- Dologi kiadás energia 6 eFt
- Kötelező foglalkoztatott bér és járulék fedezete 381 e Ft

Telephely összesen: 387 eFt
B, Szabad pénzmaradvány: 4.280 e Ft

Kuncsorba 2.738 e Ft
Örnményes 1.062 e Ft
Fegyvernek 480 e Ft

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

h.) Pénzmaradvány levezetése.
Fegyvernek óvodák
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2009. évi pénzmaradványa 1,3 %,
ami azt jelenti, hogy a 154.433 e Ft-os költségvetéssel szemben 2.065 e Ft a maradvány.
A pénzmaradvány előirányzati oldalról történő levezetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek alakulása: 99,35 %-ban teljesültek. 1.000 e Ft kiutalatlan finanszírozás.
Kiadások alakulása:
A kiadási megtakarítás, hátralék összesen 2.065 eFt. A személyi juttatás 674 e Ft kiadási
megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított



felhasználásnál 572 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés fel nem használt része, az IPR dec.havi része, céljelleggel 2010. évben
kerül felhasználásra. Továbbképzés- egyéb személyi jellegű maradványa 110 e Ft, mely
szintén 2010. évben kerül felhasználásra. A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások
járulék köteles részének függvénye itt is van maradvány 183 e Ft, mely a céljellegű
bérmaradvány járulékaként szolgál 2010. évben.
Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként
jelentkezik 920 e Ft amit a Szülői Munkaközösség fizetett be és felhasználása a

következő
évben fog megtörténni, valamint IPR dologi – áthúzódó- kötelezettségvállalással.terhelt.
Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs. 299 e Ft az Önkormányzatnak
visszafizetendő energia maradvány, és 15 e Ft 9/2008(III.29.) OKM.r. alapján maradvány.
2009.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradványunk 2.065 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Fegyvernek bölcsőde
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2009. évi pénzmaradványa 0,4 %,
ami azt jelenti, hogy a 8.728 e Ft-os költségvetéssel szemben 32 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 32 e Ft.
Dologi kiadásokon belül szakmai tevékenységgel összefüggő kiadási maradványként
jelentkezik 32 e Ft, felhasználása a következő évben fog megtörténni.
Úgynevezett szabad pénzmaradványunk nincs.
2009.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradványunk 32 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Örményes
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2009. évi pénzmaradványa 10,4%,
ami azt jelenti, hogy a 21.595 e Ft-os költségvetéssel szemben 2.246 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 2.246 eFt. A személyi juttatás 422 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 2010. évben kerül felhasználásra.
A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is
van maradvány 68 e Ft, melyből 13 e Ft. a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál
2010. évben. Dologi kiadásokon belül energia egyéb üzemeltetési kiadások áthúzódása
miatt 737 e Ft. jelentkezik maradványként. Ebből 118 e Ft Szülői befizetések maradványa
mely 2010. évben kerül felhasználásra.
Az évvégén elszámolásra került kistérségi támogatásból adódó többlet egyéb tartalékba
helyezésre került 1.019 e Ft, mely szabad pénzmaradványt eredményez.
Úgynevezett szabad pénzmaradványunk 1.769 e Ft.
304 e Ft az Önkormányzatnak visszafizetendő energia maradvány.
2009.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradványunk 2.246 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Kuncsorba
A módosított előirányzatához viszonyítva az 2009. évi pénzmaradványa 1,0 %,



ami azt jelenti, hogy a 12.904 e Ft-os költségvetéssel szemben 126 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 126 eFt. A személyi juttatás 60 e Ft kiadási
megtakarítást mutat. Ezen belül a bérek, illetve bérelőirányzathoz viszonyított
felhasználásnál 60 e Ft-os megtakarítás van, mely a kiemelkedő munkáért járó
kereset kiegészítés fel nem használt része, az IPR dec.havi része, céljelleggel 2010. évben
kerül felhasználásra.
A járulékok mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye itt is
van maradvány 19 e Ft, mely a céljellegű bérmaradvány járulékaként szolgál 2010. évben.
Dologi kiadásokon belül szakmai eszközbeszerzés maradványa 47 e Ft, mely

felhasználása
2010-ben történik. Úgynevezett szabad pénzmaradvány nincs.
2009.évben a tényleges, illetve módosított pénzmaradvány 126 e Ft. pénzforgalmi
levezetését a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

III. Orczy Anna Ált.Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolg.

h) Pénzmaradvány levezetése

Az iskola módosított előirányzatához viszonyítva a 2009. évi pénzmaradványa 0,1%, ami azt
jelenti, hogy a 489.838 e Ft-os költségvetéssel szemben 4.885 e Ft a maradvány.
A 2009. évi pénzmaradvány levezetését tagintézményi szinten a 4. sz. mellékletek
tartalmazzák.

Bevételek alakulása

Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételi lemaradás 198 e Ft.

 Saját bevételek: 0 e Ft.

 A kiutalatlan intézményfinanszírozás mértéke 198 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 2.343 e Ft.
egy része kötött maradvány

 A járulék maradványa 657 e Ft.
egy rész kötött maradvány

 A dologi kiadások maradványa 1.252 e Ft.
egy része kötött maradvány

 Ellátottak pénzbeli juttatásának maradványa 0 e Ft.

 Felhalmozási kiadások maradványa (100%-ban kötött): 633 e Ft.

Költségvetési pénzmaradvány: 4.687 e Ft.



Kiutalatlan intézményfinanszírozás: 198 e Ft.

Az intézményt meg nem illető pénzmaradvány: 0 e Ft.

Az intézményt pótlólagosan megillető összeg: 0 e Ft.

Az intézményt megillető pénzmaradvány: 4885 e Ft.

A pénzmaradványt módosító tételek:

a) végleges feladatelmaradás miatti összeg: 0 e Ft.

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek mar.: 0

= jóváhagyott létszám és az arra jutó bér és járulék mar.
= jóváhagyott felújítási előirányzat maradványa
= jóváhagyott beruházási előirányzat maradványa
= jóváhagyott mutatószámokból költségvetési tv.
= szerint kiszámított előirányzat maradványa:
= intézményi többlet feladatok maradványa
= a 7. § (1) és (3) bek., és a 8. § maradványa

1. állami normatívák:

1-2. oszt. tanulók – 0,6 msz = -508.000 Ft
3. oszt. tanulók + 0,5 msz = 423.333 Ft
4. oszt. tanulók – 0,2 msz = -169.333 Ft
5-6. oszt. tanulók – 0,7 msz = -592.667 Ft
8. oszt. tanulók – 0,1 msz = -84.667 Ft
9-10. oszt. tanulók - 0,2 msz = -169.333 Ft
napk. ellátás 1-4 o. I. f.év - 0,1 msz = -170.000 Ft
napk. ellátás 1-4 o. II. f.év + 0,8 msz = 677.333 Ft
napk. ellátás 5-8 o. II. f.év + 0,1 msz = 84.667 Ft
gyak. okt. 9-10. o. II. f.év - 2 fő = -25.333 Ft
sz-i gyak képz. 12-13 o. I. f.év+ 13 fő = 459.333 Ft
sz-i gyak képz. 11. o. II. f.év + 3 fő = 148.400 Ft
sz-i gyak képz. 12. o. II. f.év - 16 fő = -339.200 Ft
SNI magánt. 1-8. o. I. f.év - 1 fő = -160.000 Ft
SNI magánt. 1-8. o. II. f.év + 1 fő = 79.667 Ft
SNI magánt. 9-10. o. II. f.év - 1 fő = -79.667 Ft
GyP-ből visszah. 1-8 o. II. f.év- 49 fő =-2.342.200 Ft
GyP-ből visszah. 9-10 o. II. f.év- 4 fő = -191.200 Ft
SNI testi… 1-8. o. II. f.év + 1 fő = 127.467 Ft
SNI org. 1-8. o. II. f.év - 1 fő = -63.733 Ft
SNI nem org. 1-8. o. II. f.év + 8 fő = 382.400 Ft
SNI nrem org. 9-10. o. II. f.év+ 1 fő = 47.800 Ft
bejárók 9-12. o. II. f.év - 5 fő = -30.000 Ft
int.társ. tanulói 1-4. o. II. f.év - 6 fő = -85.600 Ft
int.társ. tanulói 5-6. o. II. f.év- 11 fő = -156.933 Ft
int.társ. tanulói 7-8. o. II. f.év - 2 fő = -28.533 Ft
kedv. étk. 1-8. o. + 27,8 msz fő = 1.807.000 Ft
kedv. étk. 9-12. o. - 2,4 msz fő = -156.000 Ft
kedv. étk. 5-6. o. + 11,8 msz fő = 236.000 Ft
ingy. tank. tám. 1-12. o. - 12 fő = -120.000 Ft
ált. tank. tám. 1-12. o. - 21 fő = -21.000 Ft
ped. tov. képz. EPSZ II. f.év - 1 fő = -3.900 Ft.
diáksport tám. II. f.év - 21 fő = -3.010 Ft.



ped. szakszolgálat II. f.év - 1 fő = -323.332 Ft

Önkormányzat által fizetendő összeg:-1.350.241 Ft

megjegyzés: a módosított előirányzatban az állami normatíva összege: 278.238.000 Ft.
az intézmény részére ténylegesen elszámolható összeg: 278.412.966 Ft.

2. kistérségi normatívák:

más tel-ről bejárók 1-4. o. + 1 fő = 24.000 Ft
más tel-ről bejárók 5-8. o. - 1 fő = -26.334 Ft
bejárókhoz kapcs. 1-4. o. + 1 fő = 12.000 Ft
bejárókhoz kapcs. 5-8. o. - 1 fő = -13.166 Ft
iskolabusszal utaztatás 1-8. o. - 5 fő = -120.000 Ft
tagintézményi tám. 1-4. o. + 4 fő = 96.000 Ft
kistel. tagint-i tám. 2x-es + 4 fő = 74.666 Ft
logopédia II. f.év + 15 fő = 110.000 Ft
nevelési tanácsadás II. f.év + 10 fő = 73.334 Ft
pályaválasztási tanácsadás. -118 fő = -78.667 Ft

Önkormányzat által igényelhető összeg: 151.833 Ft

megjegyzés: a módosított előirányzatban az állami normatíva összege: 14.572.000 Ft.
az intézmény részére ténylegesen elszámolható kistérségi támogatás. 15.438.166 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: 4.885 e Ft.
felhasználási javaslata:

A./ kötött maradvány: 3.817 e Ft.
HHH pályázat visszafiz. (bér és járulék) Orczy: 85 e Ft.
Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Orczy: 511 e Ft.
HHH pályázat maradványa (bér és járulék) Orczy: 690 e Ft.
HHH pályázat visszafiz. (bér és járulék) Móra: 26 e Ft.
Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Móra: 81 e Ft.
HHH pályázat maradványa (bér és járulék) Móra: 692 e Ft.
HHH pályázat visszafiz. (bér és járulék) Szalai: 6 e Ft.
Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Szalai: 72 e Ft.
HHH pályázat maradványa (bér és járulék) Szalai: 61 e Ft.
Munkabér és megbízási díj járulékkal (dec. hóközi kifiz.) Kcsorba: 25 e Ft.
HHH pályázat maradványa (bér és járulék) Kcsorba: 7 e Ft.
Iskolai kirándulás kötött maradványa Orczy: 200 e Ft.
Szállítói kötelezettség vállalás Orczy: 141 e Ft.
Iskolabusz kiadása (dec. havi teljesítés) Szalai: 115 e Ft.
Szállítói kötelezettség vállalás (pellet) Szalai: 472 e Ft.
Tárgyi eszközök (szakképzési hj. maradványa) Orczy 633 e Ft.
B./ szabad maradvány: 1.068 e Ft.
Orczy Anna Ált. Isk. és Szakisk. Intézményegység:4 e Ft.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 0 e Ft.



Móra Ferenc Ált. Isk. Tagintézmény: 0 e Ft.
Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény: 1.064 e Ft.
Ált. Isk. Kuncsorba Tagintézmény: 0 e Ft.

A pénzmaradvány kialakulását meghatározó tényezők:

A./ bevételi lemaradás: 198 e Ft.

Kiutalatlan intézményfinanszírozás: 198 e Ft.

B./ kiadási lemaradás: 4.885 e Ft.
Bérmegtakarítás: 2.343 e Ft.

A módosított előirányzat 0,05%-át kitévő bérmaradvány nagy része (1.728 e Ft) kötött
maradvány, a szabad maradvány 615 e.Ft, melynek ,meghatározó része (614 e Ft) a Szalai S.
Ált. Isk. Tagint-nél képződött.

Egyéb személyi juttatások megtakarítása: 0 e Ft.

A járulékok elmaradása: 657 e Ft.

A járulékköteles kiadások elmaradásának függvénye, nagyrésze (527 e.Ft) kötött maradvány,

A dologi kiadások megtakarítása: 1.252 e Ft.

Az Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 341 e Ft, teljes egészében kötött, iskolai
kirándulás maradványa 200 e Ft, míg szállítói kötelezettség (vetőmagok) 141 e Ft.

A Szalai Sándor Ált. Isk. Tagintézmény maradványa 911 e Ft, amiből kötött szállítói
kötelezettség 115 e Ft iskolabusz és 472 e Ft tüzelési pellet decemberi teljesítésére, a további
324 e Ft. szabad maradvány.

A beruházási kiadások elmaradása: 633 e Ft.

Teljes egészében a befolyt, de fel nem használt fejlesztési (szakképzési)
támogatások összegét tartalmazza.

V. Művelődési Ház és Könyvtár

h.) A pénzmaradvány levezetése
e Ft-ban

1., Házipénztár és betétkönyvek

2009. évi záró egyenlege 38
2., Költségvetési számlák záró egyenlege 326

Pénzkészlet összesen: 364

3., Korrekciós tényezők



Költségvetési aktív átfutó elszámolások

- 2009. december hóban kifizetett megbízási díjak és
a 2009 december havi nettó munkabér kifiz. 707

Költségvetési passzív függő elszámolások
- és a december havi bér finanszírozása

hivatali különbözet ( dec. havi kifizetések.) 950

Helyesbített pénzmaradvány 121

4., Kiutalatlan intézményi támogatás 190
Költségvetési pénzmaradvány 311

Ebből az intézményt nem illeti meg:

1, Végleges feladatelmaradás miatti összeg Ø

2, Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott
összeg maradványa-feladatonként felsorolva:
- A költségvetési rendelet l.sz. mellékletében jóváhagyott

létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás maradvány: Ø
- 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 maradvány: Ø
- A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal
megjelölt ( személyi juttatás, járulék, dologi,támogatás,
beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi
telesítés nélküli összeg figyelembe vételével Ø
-intézményi többlet feladatok maradványa ( 8/2008.(III.5.9
kv. rendelet 19.§. Ø
A rendelet 7§ (1) és (3) bek., és 8-as § szerinti kötött
előirányzat maradványa Ø

3, Intézményfinanszírozásból munkáltatókat terhelő járulékok
maradványa: Ø

4, Gazdálkodási szabályok megsértéséből keletkező
maradvány: Ø

Az intézményt megillető maradvány: 311

Az intézményt megillető pénzmaradvány felhasználására javaslat:

A,
Kötött

pénzmaradvány 311 e Ft

- ÁFA befizetési kötelezettség 2009 évre 236 e Ft
- SZJA 1% felajánlás 75 e Ft



B, Szabad pénzmaradvány Ø

VI. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények

A módosított pénzmaradvány -153.928 eFt, melynek forrásai a következők:

-Bevétel-kiadás egyenlege 11.658 eFt
-Folyószámla hitel összege -139.757 eFt
-Munkabérhitel számla egyenlege - 21.000 eFt
-Fegyvernek-Örményes Körj. bevétel-kiadás egyenlege megszűn.miatt: 174 eFt

-melyet módosít:
1.Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt: - 3.483 eFt
-Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: -3.483 eFt
-Bérpolitikai intézk.tám. -2.068 eFt
-2009.évi jöved.mérs.kül. -250 eFt
-Folyékony hulladék támogatás 806 eFt
-Tudás-Művelts.ped.öszt.tám. -132 eFt
-Szociális étkeztetés 337 eFt
-Házi segíts.nyújt. 242 eFt
-Nappali rendszerű ellátás -146 eFt
-Szoc.továbbképz.vizsga -28 eFt
-Oktatás 1-8. évf. -1.185 eFt
-Oktatás 9-1. évf. -170 eFt
-Iskolai gyak.okt. 9-10. évf. -25 eFt
-Szakm.gyak.okt. 11-13.évf. 268 eFt
-Diáksport - 3 eFt
-Ped.továbbképz. - 4 eFt
-Ped.szakszolgálat -323 eFt
-Sajátos nev.igényű 238 eFt
-Napközis fogl.. 592 eFt
-Kedvezményesen étkez. 1.345 eFt
-Gyógypedag. - 2.534 eFt
-Általános tankönyv tám. -21 eFt
-Ingyenes tankönyv -120 eFt
-Bejáró tan. -középisk. -30 eFt
-Társulás hozzájár. -271 eFt
-Közoktat. -fejl.célok tám. - 1 eFt
B.) Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám

2.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt: -1.520 eFt

VII.Körjegyzőség

Az intézmény tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 174e Ft. Költségvetési pénzmaradványa
nincs, intézményi költségvetési visszafizetés miatt. Melynek megoszlása Örményes
Önkormányzat 178 eFt, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat –4 eFt. A 2009 évi
pénzmaradvány levezetését részletesen a 4.sz. melléklet tartalmazza.



Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatás után a zárszámadási
rendelettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2010. április 13.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

Készítették:Miklósi Jánosné
Gál Istvánné
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E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-i ülésére
fejlesztési hitel felvételéről szóló határozatok módosítására

A Képviselő-testület korábbi döntéseivel már kötelezettséget vállalt fejlesztési hitel
felvételére az alább felsorolt beruházások megvalósításához:

1.) 204/2009.(IX.24.) sz. határozattal a Hydroglóbusz fejcseréhez
2.) 232/2009.(XI.26.) sz. határozattal a Zalka M. út építéséhez
3.) 234/2009.(XI.26.) sz. határozattal a Közcélú foglalkoztatást elősegítő eszközök

beszerzéséhez
4.) 233/2009.(XI.26.) sz. határozattal az Orvosi Rendelő rekonstrukciójának

megvalósításához
5.) 163/2009.(VIII.27.) sz. határozattal a Történelmi településközpont rehabilitációjához

A fenti beruházáshoz kapcsolódó hitelkérelmek benyújtásra kerülnek a hitelintézethez.
Időközben az OTP üzleti szabályzatának változásáról kaptunk értesítést, mely szerint a
fejlesztési hitelek felvétele esetén, a Képviselő-testületi határozatokban foglaltakon felüli
úgynevezett keretbiztosíték felajánlása szükséges a hitel igénybe vételéhez. A Testület 2009.
december 17-i ülésén az alább felsorolt ingatlanokat összesen 34.940 eFt erejéig felajánlotta
hitelbiztosítékként az OTP Nyrt. javára.

Hrsz. Természetben Kataszteri nyilvántartás
szerinti becsült értéke
(eFt)

174 Felszabadulás út 169. 4.180
4 Felszabadulás út 172. 2.518

1032 Felszabadulás út 123. 5.126
274 Damjanich J. út 123. 3.061
256 Damjanich J. út 153. 3.896
262 Damjanich J. út 143. 1.666
491 Dózsa Gy. út 6. 5.434

1520 Előre út 14. 3.199
1706/2 Móricz Zs. út 1/c. 5.860

Mindösszesen: 34.940

A Testület által felajánlott keret biztosíték fedezi a mai ülésre beterjesztésre kerülő
hiteligények összegét..

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatás után az alábbi határozati
javaslatokkal szíveskedjenek elfogadni.

A 233/2009.(XI.26.) számú határozat módosítása a végleges hitelkérelemmel összhangban is
módosul. Csökken a hitel összege. A 163/2009.(VIII.27.) számú határozatot a hitelkérelem
benyújtásának időpontja miatt szükséges módosítani a határozati javaslat szerint. A
módosítás a türelmi időt és a hitel lejáratának végső időpontját is érinti.

(: Huber Ferenc :)
polgármester



…………/2010. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2009.(IX.24..) számú
határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2009.(IX.24.) számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

…………/2010. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 232/2009.(XI.26.) számú
határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 232/2009.(XI.26.) számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

…………/2010. számú határozati javaslat :



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 234/2009.(XI.26.) számú
határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 234/2009.(XI.26.)számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

…………/2010. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 233/2009.(XI.26.) számú
határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 233/2009.(XI.26.)számú
határozatának 1. és 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 1. és 6. pont kerül:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 6.023 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester



…………/2010. számú határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a 253/2009.(XII.17.) számú
határozattal módosított 163/2009.(VIII.27.) számú határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 163/2009.(VIII.27.) számú
határozatának 3. és 4., pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.,4., pont kerül:

3. A hitel futamideje 3 év, türelmi idő 2011. március 14-ig
4. A hitel lejárata 2013. december 15.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Temesváriné
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. április 29-i ülésére folyószámla
hitel keret módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat Képviselő-testületi 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 16.§. (3) bek. szerint
2009. december 11-től 140 millió Ft folyószámlahitel vehető igénybe, melyet 2010. december 10-ig
kell visszafizetni.

Az év folyamán több nagyobb beruházás folytatódik illetve indul el. A kiadások folyamatosan
jelentkeznek, ám ezek finanszírozása : támogatások lehívása fejlesztési hitel igénylése lehívása az
előző évektől eltérően hosszabb időt vesz igénybe. A fizetőképesség megőrzése érdekében, a
finanszírozási nehézségek elkerülése illetve áthidalása érdekében javasoljuk a folyószámla hitel
keretet 150.000 eFt-ra módosítani.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

………/2010.(IV.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat
Folyószámlahitel felvételéről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képvisetőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2010 június 1-i időponttal 150 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.

Hitel visszafizetés ideje: 2010. december 10-ig.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

3. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA valamint az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. április 22.
Huber Ferenc

polgármester

Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai



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 4759 3642 4801 364 31780 0 45346
-Kv.-i bankszámlák 4697 3284 4631 326 30474 0 43412
-Pénztárak és betétkönyv 62 358 170 38 1306 0 1934
A. Záró pénzkészlet 4759 3642 4801 364 31780 0 45346
-Forgat.célú értékpap.záró

állom. 0
-Rövid lej.likvidhit.és

műkc.kötvény kib.z.áll. -160757 -160757
B. Forgatási célú fiansz.műv. -160757 -160757

2.Korrekciós tényezők 0
-Aktív kiegyenlítő kiadás 10 10
-Passzív kiegyenlítő kiad. 200 0 200
-Aktív átfutó kiadások 2490 5392 12508 707 48370 0 69467
-Passzív átfutó bevételek 2399 5565 0 950 45041 0 53955
-Aktív függő kiadások 0 42 75 117
-Passzív függő bevételek 255 12474 4171 0 16900

Aktív és passzív pü.elsz.ö. -164 -173 -114 -243 -767 0 -1461
3.Előző évben képz.tart.m. -19181 -19181

4.Tárgyévi helyesbített pm. 4595 3469 4687 121 -148925 0 -136053
Ktgv.befiz.többlettám.miatt 0 0 0 0 -3483 0 -3483
A. Ktgv.kiut.kiutalatl.tám.miatt -3483 -3483

-Polgárm.Hivatal -3483 -3483
=Bérpolitikai intézk.tám. -2068 -2068
=2009.évi jöved.mérs.kül. -250 -250
=folyékonyhull.tám. 806 806
=Tudás-Művelts.ped.ö.tám. -132 -132
=Szoc.étkeztetés 4fő 337 337
=Házi segíts.nyújt. 242 242
=Nappali rendsz.ellát.2fő -146 -146
=Szoc.továbbk.vizsga -28 -28
=oktat.1-8.évf. 2fő -1185 -1185
=oktat.9-10.évf. 1fő -170 -170
=iskolai gyak.9-10.évf.1fő -25 -25
=Szakm.gyak.okt.11-13.évf. 268 268
=Diáksport -3 -3
=Ped.tov.képz. -4 -4
=Ped.szakszolg. -323 -323
=Sajátos nev.igény..-1fő 238 238
=Napközis fogl.-3fő 592 592
=kedvezm.étkezők 1345 1345
=Gyógyped. -2534 -2534
=Ált.tankönyv -12fő -21 -21
=Ingy.tankönyv 2fő -120 -120
=Bejáró tan. Középisk 5fő -30 -30
=Közokt.-fejl.célok tám. -1 -1
=Társulás hozzájár. -271 -271

Ktgv.kiut.kiutalatl.int.tám.m. 132 1000 198 190 -1520 0 0
6.Pénzm.csökkentő tételek 0
7.Ktgvetési pénzmaradv. 4727 4469 4885 311 -153928 0 -139536

8.Ktgvetési pénzm.külön jog- 0
szab.alapj.mód.tételek 0

9.Módosított pénzmaradv. 4727 4469 4885 311 -153928 0 -139536

Intézményt megill.pénzm. 0
-Feladattal terh.kötött pm. 447 2700 3816 311 -153928 0 -146654
-Szabad pénzmaradv. 4280 1769 1069 0 0 0 7118
-Elvont szabad pénzm. 0 0 0 0 0 0
-Elvon.utáni szabad pm. 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

(adatok ezer Ft-ban)
2009.évi pénzmaradvány levezetése

MEGNEVEZÉS



Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2010. április 29-i
ülésére Dr. Heitler Csongor által Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
részére tett felajánlásról

Tisztelt Képviselő Testület!

Dr. Heitler Csongor (Örményes, Iskola u. 21.) 2010. március 4 -én Fegyvernek
Önkormányzat Képviselő-testülete részére levelet küldött, melynek mellékletét
képezte a Nepomuki Szent János szoborcsoport restaurálásának terve, a
restaurálási munkák elvégzésére készített árajánlat, valamint a Gyulafehérvári
Lázói-kápolna restaurálásáról készített ismertető.
Dr. Heitler Csongor javasolja, hogy a mellékelt tervnek és árajánlatnak megfelelően a
képviselő testület restauráltassa a fegyverneki Nepomuki Szent János
szoborcsoportot, mely kivitelezési munkáinak elvégzéséhez 100.000,-Ft felajánlást
tesz.

A restaurálási terv részletesen kitér a szoborcsoporton elvégzendő feltárásokra,
állagmegóvó és restaurálási munkákra, melynek bekerülési költsége

 a szoborcsoport "kőszínű megjelenés bemutatása" esetén 1.720.000,-Ft +ÁFA
 a szoborcsoport színezésének rekonstrukciója esetén 1.960.000,-Ft +ÁFA

A restaurálási terv további munkák elvégzésének szükségességét is tartalmazza,
melyek a következők:

1. Védőépület állapotának pontos feltárása, felújítási munkák megtervezése és
engedélyeztetése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, majd a helyreállítási
munkák elvégzése

2. Posztamens lépcsőjének állapotfeltárása, felújítás tervezése,
engedélyeztetése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, helyreállítási munkák
elvégzése

3. Szoborcsoport és védőépület szigetelési munkáinak elvégzése, melyek nélkül
a restaurálás és a védőépület helyreállítása nem lehet tartós

4. Védőépület környezetének rendezése: a műemlékhez vezető út építése,
padló burkolása a szobortól a védőépítmény tetejének vonaláig, csapadékvíz
elvezetése, növényzet telepítése

A fenti munkák kivitelezésére a terv nem tartalmaz árkalkulációt.

A Nepomuki Szent János szoborcsoport és védőépítménye országos védelem alatt
álló, műemlék jegyzékben szereplő létesítmény. A környezetéhez tartozó terület
önkormányzati rendelettel helyi védelem alá került.
A rendezetlen tulajdonviszonyok miatt azonban a helyi védelem tényét az
ingatlannyilvántartásba nem tudtuk bejegyeztetni.



Fontos lenne a műemlék helyreállítása a barokk kor hagyományainak, formáinak és
az ikonográfia szabályainak követésével. A jelenleg hiányos, logikátlanná és
megtévesztő kompozíciójúvá tett szoborcsoport tervben leírt restaurálásával korát
meg nem hazudtoló, régies jellegű, jó műszaki és esztétikai állapotú alkotás jöhet
létre.

A restaurálás tartós megóvása érdekében szükségessé váló munkák azonban
jelentősen megnövelik az egyébként sem alacsony restaurálási munkák költségét.
Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre olyan forrás, mely
figyelembe véve Dr. Heitler Csaba felajánlását is, fedezni tudná a munkák
elvégzését.

Gondot okoz továbbá az engedélyeztetési eljárás és a kivitelezés során a
rendezetlen tulajdonviszony.

Tisztelt Képviselő Testület!
Kérem a fenti előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete........................sz.
önkormányzati határozati javaslata

Fegyvernek, Nepomuki Szent János szoborcsoport restaurálásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete Dr. Heitler Csongor
(Örményes, Iskola u. 21.) által benyújtott, a Nepomuki Szent János szoborcsoport
restaurálására vonatkozó javaslatát a rendezetlen tulajdon- viszonyok és
forráshiány miatt nem fogadja el.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Dr. Heitler Csongor Örményes, Iskola u. 21.
5. Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2010. április 13.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi zárszámadási rendeletének
5. számú melléklete

2009. évi Vagyonkimutatás

Ezer forint

ESZKÖZÖK S
o

rs
z
á
m

Előző év Tárgy év Változás

állományi
érték %-a

1 2 3 4 5

I. Immateriális javak 01. 2181 5463 250,4814

II. Tárgyi eszközök 02. 1854385 1852991 99,9248

II/1. Törzsvagyon 03. 1628957 1651768 101,4003

a/ Forgalomképtelen Ingatlanok 04. 1242421 1205146 96,9998

1. Út, híd, járda, alul és felüljárók 05. 604254 587167 97,1722

2. Közforgalmú repülőtér 06. 0 0 0,0000

3. Parkok, játszóterek 07. 114181 109975 96,3164

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 08. 0 0 0,0000

5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09. 518637 502655 96,9185

6. Egyéb ingatlanok 10. 5349 5349 100,0000

7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. 0 0 0,0000

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 12. 386536 446622 115,5447

1. Vízellátás közművei 13. 138894 134272 96,6723

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14. 0 0 0,0000

3. Távhőellátás 15. 0 0 0,0000

4. Közművek védőterületei 16. 0 0 0,0000

5. Intézmények ingatlanai 17. 135366 144873 107,0232

6. Sportlétesítmények 18. 0 0 0,0000

7. Állat- és növénykert 19. 0 0 0,0000

8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20. 0 0 0,0000

9. Műemlékek 21. 0 0 0,0000

10. Védett természeti területek 22. 0 0 0,0000

11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. 45882 80635 175,7443

12. Egyéb építmények 24. 66394 86842 130,7980

II/2. Forgalomképes ingatlanok 25. 115775 115019 99,3470

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 26. 51555 51555 100,0000

2. Épületek 27. 55267 54533 98,6720

3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 28. 0 0 0,0000

4. Egyéb 29. 8953 8931 99,7543

II/3. Egyéb tárgyi eszközök 30. 109653 86204 78,6153

1. Gépek, berendezése, felszerelések 31. 63204 65510 103,6485

2. Járművek 32. 31360 20694 65,9885

3. Tenyészállatok 33. 0 0 0,0000

4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek 34. 15089 0 0,0000

III. Befektetett pénzügyi eszközök 35. 44695 43546 97,4292

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott
eszk. 36. 0 0 0,0000

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 37. 1901261 1902000 100,0389



I. Készletek 38. 42231 38809 91,8969

II. Követelések összesen 39. 59297 82994 139,9632

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból ( vevők ) 40. 22806 28351 124,3138

2. Adósok 41. 24487 41608 169,9187

Ebből: - helyi adóhátralék 42. 8751 25885 295,7948

- lakbér hátralék 43. 0 0 0,0000

- térítési díj hátralékok 44. 368 305 82,8804

- egyéb hátralékok 45. 15368 15418 100,3254

3. Rövid lejáratú kölcsönök 46. 583 882 151,2864

4. Egyéb követelések 47. 11421 12153 106,4092

III. Értékpapírok 48. 0 0 0,0000

IV. Pénzeszközök 49. 84575 45346 53,6163

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 50. 66390 69594 104,8260

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 51. 252493 236743 93,7622

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52. 2153754 2138743 99,3030

FORRÁSOK S
o

rs
zá

m

Előző év Tárgy év Változás

állományi
érték %-a

1 2. 3. 4. 5.

1. Induló tőke 53. 120284 120760 100,3957

2. Tőkeváltozások 54. 1630471 1789472 109,7518

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 55. 1750755 1910232 109,1090

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 56. 75242 -116972 -155,4610

1. Tárgyévi költségvetési tartalék ( pénzmaradvány ) 57. 57729 -136053 -235,6753

2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai ( pénzmaradvány ) 58. 17513 19181 109,5244

b/ Következő évebn felhasználható vállalkozási eredmény 59. 0 0 0,0000

1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 60. 0 0 0,0000

2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 61. 0 0 0,0000

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 62. 75242 -116872 -155,3281

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 63. 64961 50658 77,9822

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 64. 0 0 0,0000

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsájtásból 65. 0 0 0,0000

3. Beruházási és fejlesztési hitelek 66. 64961 50658 77,9822

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 67. 0 0 0,0000

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 68. 187073 223670 119,5630

1. Rövid lejáratú kölcsönök 69. 0 0 0,0000

2. Rövid lejáratú hitelek 70. 139597 160757 115,1580
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 71. 6832 4407 64,5053

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 72. 40644 58506 143,9474

Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés 73. 8517 3071 36,0573

- helyi adóból származó túlfizetés 74. 783 1090 139,2082

- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 75. 0 0 0,0000

- lakbér túlfizetés 76. 0 0 0,0000

- egyéb 77. 31344 54345 173,3825

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 78. 75723 71055 93,8354

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 79. 327757 345383 105,3778

FORRÁSOK ÖSSZESEN 80. 2153754 2138743 99,3030



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147.
sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2010. március 25-i ülésre a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvásárlása előterjesztésre
került. A 57/2010.(III. 25.) sz. önk. határozat értelmében a T. Képviselőtestület az ingatlan megvásárlását
elutasította.
Csécsei Tibor Tiszabő Fő út 96., és Csécsei Sándor 1161 Budapest XVI. Ker. Baross u. 33. sz. alatti lakosok
ismét felajánlják a tulajdonukat képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. (450 hrsz.) alatti ingatlant az
értékbecslésben szereplő 2.500.000.- Ft-ért.

Az ingatlan megvásárlása mellett szól, hogy 2005. évben már vásárolt az önkormányzat 1244 m2 nagyságú
területet az iskola bővítéséhez ebből az ingatlanból. A megvásárlással az épület használható lenne
oktatóműhelyként, valamint raktárként, illetve egy későbbi bővítés során tornacsarnok építésére szolgálna a
terület.

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

……………………../2010. (IV. 29.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvételéről.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz.
(450 hrsz.) alatti ingatlant megvásárolja a 2010. évi költségvetés terhére 2.500.000.-
Ft-ért Csécsei Tibor Tiszabő Fő út 96., és Csécsei Sándor 1161 Budapest XVI. Ker.
Baross u. 33. sz. alatti lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

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

Fegyvernek, 2010. április 20.

/:Huber Ferenc:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének 6/a. melléklete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2009. 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

1.901.261 0 1.901.261 1.902.000 0 1.902.000

I. Inmateriális javak 2181 0 2.181 5.463 0 5.463
II. Tárgyi eszközök 1.854.385 0 1.854.385 1.852.991 0 1.852.991
III. Befektetett pénzügyi

eszközök 44.695 0 44.695 43.546 0 43.546
IV. Üzemeltetésre,
kezelésre átadott eszközök 0 0 0 0 0 0
B/ Forgóeszközök összesen 256.733 -4.240 252.493 236.743 0 236.743
I. Készletek 46.471 -4.240 42.231 38.809 0 38.809
II. Követelések 59.297 0 59.297 82.994 0 82.994
III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 84.575 0 84.575 45.346 0 45.346
V. Egyéb aktív pü. elszám. 66.390 0 66.390 69.594 0 69.594

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2.157.994 -4.240 2.153.754 2.138.743 0 2.138.743
FORRÁSOK

D/ Saját tőke összesen 1.754.995 -4.240 1.750.755 1.910.232 0 1.910.232
1. Induló tőke 120.284 0 120.284 120.760 0 120.760
2. Tőkeváltozások 1.634.711 -4.240 1.630.471 1.789.472 0 1.789.472
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0
E/ Tartalékok összesen 75.242 0 75.242 -116.872 0 -116.872

I. Költségvetési tartalékok 75.242 0 75.242 -116.872 0 -116.872
II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 0
F/ Kötelezettségek
összesen

327.757 0 327.757 345.383 0 345.383

I. Hosszú lej.köt. 64.961 0 64.961 50.658 0 50.658
II. Rövid lej.köt. 187.073 0 187.073 223.670 0 223.670
III. Egyéb passzív

pénzügyi elszámolások
75.723

0
75.723 71055

0
71055

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2.157.994 -4.240 2.153.754 2.138.743 0 2.138.743

Fegyvernek, 2010. március 23.

………………………… ……………………...
Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének 6/b. melléklete

2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Sor-
szám

Megnevezés

Előző évi
ktsg.vet.

besz. záró
adatai

Auditálási
eltérések*(+ -)

Előző év
auditált

egysz. besz.
záró adatai

Tárgy évi
ktsg.vet.

besz. záró
adatai

Auditálási
eltér. ** (+ -)

Tárgyév
auditált egysz.

besz. záró
adatai

1.
Záró pénzkészlet

84575 0 84575 45346 0 45346
2. Forgatási célúpü-

i műveletek
egyenlege 0 0 0 -160757 0 -160757

3. Egyéb aktív és
passz. pü.i elszá-
mol. összevont
záróegy. (+ -) -9333 0 -9333 -1461 0 -1461

4. Előző években
képzett tartalék
maradványa (-) 17513 0 17513 19181 0 19181

5. Vállalk. tevék.
pénzforg.
eredménye (-) 0 0 0 0 0 0

6. Tárgyévi helyes-
bített pénzmar.
(1+-2-3-4-5) 57729 0 57729 -136053 0 -136053

7. Finansz.ból
szárm.korr.(+-) 5531 0 5531 -3483 0 -3483

8. Pénzmaradványt
terhelő elvoná-
sok (+-) 0 0 0 0 0 0

9. Költségvetési
pénzmaradvány 63260 0 63260 -139536 0 -139536

10. Váll.-i maradv.
alaptev..ellátásár
a felhaszn.
Összeg 0 0 0 0 0 0

11. Ktsg.vetési
pénzmar.t külön
jogsz. alapján
mód. tétel (+-) 0 0 0 0 0 0

12. Mód. pénzmar.
(6+-7+8+-9+-10) 63260 0 63260 -139536 0 -139536

13. 12-ből
eg.bizt.alapból
folyós. pénz
maradvány 0 0 0 0 0 0

14. 12-ből
kötelezettségváll.
terhelt
pénzmaradvány 44606 0 44606 -146654 0 -146654

15. 12-ből szabad
pénzmaradvány 18654 0 18654 7118 0 7118



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének 6/c. melléklete

2009. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Sor-
szám

Megnevezés

Előző
évi
ktsg.vet.
beszá-
moló
záró
adatai

Auditá-
lási
elté-
rések
(+-)

Előző
év audi-
tált egy-
szerű-
sített
beszá-
moló
záró
adatai

Tárgy-
évi
ktsg.vet.
beszá-
moló

Auditá-
lási
Elté-
rések
(+-)

Tárgyév
auditált
egysze-
rűsített
beszá-
moló
záró
adatai

1.
Vállalkozási tevékenység
működési célú bevételei 0 - 0 0 - 0

2
Vállalkozási tev. felhalmoz.
célú bevételei

0 - 0 0 - 0

3.
Váll. tev. forgatási célú
finansz.,passzív pü.elszám.bev 0 - 0 0 - 0

4.
Vállalkozási tevékenység
bevételei (1+2+3)

0 - 0 0 - 0

5.
Vállalkozási tevékenység
működ. célú kiadásai

0 - 0 0 - 0

6.
Váll. tev. felhalmozási célú
kiadásai

0 - 0 0 - 0

7.
Váll.tev. forgatási célú finansz.,
aktív pü.kiadásai 0 - 0 0 - 0

8
Vállalkozási tevékenység
kiadásai (5+6+7) (-) 0 - 0 0 - 0

9.
Vállalkozási tevék. pénfor-
galmi eredménye (4-8)

0 - 0 0 - 0

10.
Vállalkozási tevék.et terhelő
Értékcsökkenési leírás (-)

0 - 0 0 - 0

11.
Alaptevékenység ellátására fel-
használt és felhasználni
tervezett eredmény (-)

0 - 0 0 - 0

12.
Pénzforgalmi maradványt külön
jogszabály alapján módosító
tétel (+-)

0 - 0 0 - 0

13.
Vállalkozási tevék. módosított
pénzforg.-i váll.maradv. (9-10-
11+-12)

0 - 0 0 - 0

14.
Vállalkozási tevékeységet
terhelő befizetési kötelezet. ( -)

0 - 0 0 - 0

15.
Vállalkozási Tartalékba
helyezhető összeg

0 - 0 0 - 0



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi
zárszámadásának 6/d melléklete

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban
Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat
1. Személyi juttatások 632 712 690 335 685 667

2. Munkaadót terhelő járulékok 197 764 197 119 195 522
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 598 886 707 107 701 842

4. Működési célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás 230 884 263 688 267 717
5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 9 490 15 038 14 786
6. Ellátottak juttatásai 1 451 6 794 6 794
7. Felújítás 22 009 37 734 16 155
8. Felhalmozási kiadások 145 178 202 361 109 418
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatások 0 0 0

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 0 1 062 1 062
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 3 400 3 400 3 340

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 800 3 371 2 920
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…..+12) 1 842 574 2 128 009 2 005 223
14.Hosszú lejáratú hitelek 26 636 26 690 26 690
15.Rövid lejáratú hitelek 10 333 139 597 0

16.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+……+17) 36 969 166 287 26 690

19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) 1 879 543 2 294 296 2 031 913
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 11 858 9 369 0

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 3 204
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+….+22) 1 891 401 2 303 665 2 035 117

24. Intézményi működési bevételek 434 756 470 674 471 655
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 334 068 347 374 347 078
26. Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások 215 261 264 362 276 973
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 6 306 11 094 10 894
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 12 019 8 039 8 042
29. 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 12 019 8 039 8 042
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások 46 947 54 070 46 569
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 91 299 106 893 1 300
32. Támogatások, kiegészítések 714 672 796 468 796 468
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 714 672 796 468 796 468
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 4 861 5 076 5 386

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés 0 2 470 2 615
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+….+28+30+32+35) 1 860 189 2 066 520 1 966 980
37.Hosszú lejáratú hitelek felvétele 26 632 9 136 9 136
38.Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 160 757 21 160
39.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 3 280 3 280 3 280

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 0 0 0

41. Finanszírozási bevételek összesen (37+……+40) 29 912 173 173 33 576
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 1 890 101 2 239 693 2 000 556
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 300 63 972 62 304
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 -4 668
46.BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) 1 891 401 2 303 665 2 058 192

47. Költségvetési bevételek és Kiadások különbsége (36+43-13-20) 7 057 -6 886 24 061
48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) -7 057 6 886 6 886
49.Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22) 0 0 -7 872



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szakképzés szervezési Társulás (TISZK) működéséhez történő hozzájárulás
megelőlegezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A TISZK társulási tanács az 5/2010.( I. 19.) sz. határozatban döntött a TÁMOP pályázat
megelőlegezéséről. Az előleget 2010. április 30-ig kérik befizetni. A visszafizetési határidő
2011. I. negyedév vége.
A TÁMOP pályázata a társulás működésének kialakítását szolgálja. Ebben kell meghatározni
a minőségellenőrzési programot és a TISZK stratégiai programját.
A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzatot létszámarányosan érintő 80.471.- Ft-ról
döntsön a T. Képviselőtestület.

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

……………………../2010. (IV. 29.) sz. határozati javaslat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés szervezési Társulás (TISZK) működéséhez
történő hozzájárulás megelőlegezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a TISZK működési költség
megelőlegezésére 80.471.- Ft erejéig kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére.

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

Fegyvernek, 2010. április 19.

/:Huber Ferenc:/
polgármester



2009. évi zárszámadási rendelet 7. sz. melléklete
Fegyvernek Nagyközség 2009. évi teljesített feladatmutatói állománya

Megnevezés Mérték
egység

2009. nyitó 2009. évi teljesítés
Fejl.+ Időpont

megszün.-

2009. záró

1. Közvilágítási lámpatest db 970 - - 970
2. Szilárd burkolatú út km 43,483 - - 43,483
3. Járdahálózat hossza km 73,371 +0,195 - 73,566
4. Vízvezeték hálózat hossza

- főnyomóvezeték
- bekötővezeték

km
km
km

90,837
51,770
39,067

+0,125 -
- -
+0,125 -

90,962
51,770
39,192

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

- -
-9 2009.év

5
169

9. Házi segítségnyújtás
- körzetek száma
- ellátottak száma

db
fő

5
33

- -
+1 2009.év

5
34

10. Nappali szoc. ellátás
- férőhelyek száma
- ellátottak száma

fő
fő

160
147

- -
-1 2009.év

160
146

11. Intézm.étk. igénybevevők
- Napk. Otth. Óvoda
- Bölcsőde
- Ált. Isk. és Szakisk.

fő
fő
fő

190
10

458

-9 2009.év
- -
+38 2009.év.

181
10

496
12. Ált. Isk. tan. csop. száma

- Ált. Isk. és Szakisk. db 42 -3 2009.01.01 39

13. Ált. Isk. tanulók létszáma
- Ált. Isk és Szakisk. fő 819 -10 2009.09.01 809

14. Szakiskolai oktatás
- tan. csop. száma
- tanulók létszáma

db
fő

6
119

- -
-1 2009.09.01

6
118

15. Ált.Isk.napk.otth.fogl.csop.sz.
- Ált. Isk. és Szakisk. csop. 9 +1 2009.09.01

10

16. Ált.Isk.napk.fogl.résztv.tétsz.
- Ált. Isk. és Szakisk fő 184 +25 folyamatos 209

17. Gyógypedagógiai ( konduktív
pedagógiai ) ellátás

- Napközi Otthonos Óvoda
- Ált. Isk. és Szakisk.
- Tan.csop.száma

fő
fő
db

5
46
12

-1 2009.01.01.-12.31.
-1 2009.09.01
-5 -

4
45
7

18. Bölcsödei nevelés
- férőhelyek száma
- felvehető gyerekek száma
- igénybe vevők száma

fő
fő
fő

12
12
12

- -
- -
- -

12
12
12

19. Óvodai nev. isk. előkészítő
- férőhelyek száma
- felvehető gyerekek száma
- óvodai nevelést igénybevevők

száma

fő
fő
fő

355
395
329

- -
- -
-13 2009.01.01.-12.31.

355
395
316

20. Műv. Házak száma db 1 - - 1
21. Közműv. könyvtár száma

- könyvtári kötetek száma
db
db

1
34.843

- -
-6694 2009.01.01.-12.31.

1
28149

22. Kötelező óraszám
- Ált. Isk. és Szakisk. ó/hét 1821 -55,6 2009.09.01. 1765.4

23. Alkotó közösségek száma db 10 -1 - 9
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Intézményt megillető feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése

2007. Évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok eFt-ban)

8.sz. melléklet
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I. Csorba Mikro-

térs.Szoc.

Alapszolg.Kp.
6541 6310 845 1230 4235 231 - - - - 231 - - - - - - - - - -

II. Tiszavirág

Nk.Otth. Óvoda és

Bölcsöde
3649 1260 - 1260 - 2389 685 364 321 116 1060 422 - - - 106 - - - - -

IVMűv.Ház és

Könyvtár 195 - - - - 195 - - - - 64 - 131 - - - - - - - -

V. Fegyvernek-

Örményes Körj. 2393 1863 1557 306 - 530 377 - 377 153 - - - - - - - - - - -

ÖSSZESEN: 63530 21070 9250 4833 4235 42460 2066 1368 698 590 1355 422 131 555 272 2144 138 1901 294 133 65

- 555

11481

VI.Polgárm.Hiv.+

részben önálló

intézmények
275230386 -27634 - - - - - 65
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III. Orczy A.

Ált.Isk.és Szakisk.

138 1901 294 133
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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 300 389 522 1211

-ebből bér 300 389 522 1211

-egyéb személyi juttatás 0

Járulékok 81 124 166 371

Dologi 6 728 311 1045

SZMK-befizetés 836 836

Örményes vízdíjból tartalék
képzés 0 0

Szakmai informatika mar. 0 0

Önk.rend.alapján energia
tám. -tartalék képz. 0 0 0 0

2008.évi rehab.hj. 0 0

Lakásalap első lakáshoz
jut.tartalék képz. 0 0

Lakásértékesítési számla 0 0

Lakásépítési számla 0 0

Szállítói számla 0 0 0

2008.évi SZJA. Külonbözet 0 0

ÁFA befizetés 0 0

Szennyvízhálózat építés 0 0

Szakképzési hj. maradvány 633 633

Szakmai feladatra e.évről elm. 79 79

Továbbképz.miatti köt.váll. 110 110

Környezetvédelmi alap 0 0

Iskolai kirándulás maradv.
200 0 200

Szakmai gyakorlat áthúzódó
összege

0 0

Esély, felzárk.elős.tám. 0 0

2008.elmaradt felúj.-Örm. 0 0

9/2008(III.29.)OKM.r.IPR.ma 15 15

IPR-ből áthúz.bér+jár.kötel. 342 1567 1909

IPR-ből áthúz.dologi.kötel. 202 202

Fegyvernek önkorm.-energia 299 299

Örményes önkorm.-energia 304 304

Örményes önkorm.-dologi 60 0 60

I. Kötött pénzma-

radvány összesen:
447 2700 3816 311 0 0 7274

-ebből pénzmarad-

ványból képezhető tartalék
0 314 200 0 0 0 514

Örményes önkorm. 0 1064 1064
Kuncsorba önkorm. 0 0 0
Formálisan kötöt pénzm.

társulás miatt
0 0 1064 0 0 0 1064

energia tám. maradvány 0 0 0 0 0 0 0
=Fegyvernek

Szabad pénzmaradvány 4280 1769 5 0 0 0 6054

=Fegyvernek 480 5 485
=Örményes 1062 1769 2831
=Kuncsorba 2738 2738

-ebből pénzmaradványból

képezhető tartalék
480 0 5 0 0 0 485

II.Formálisan kötött és

szabad pénzm.összesen
4280 1769 1069 0 0 0 7118

Mindösszesen

pénzmaradvány (I.+II.)
4727 4469 4885 311 0 0 14392

-ebből szabad tartalék

mindösszesen
480 314 5 0 0 0 799

2009.évi pénzmaradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

8.sz. melléklet
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére a Gyermekélelmezési
konyha tetőszigetelésének felújításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2009-ben döntött a több mint 30 éve készült lapos tetők szigetelésének
felújításáról. A 213/2009. (XI. 19.) sz. határozatában 2037 e Ft, a 247/2009. (XII. 17.) sz.
önkormányzati határozatában 3852 eFt, összesen 5889 eFt (Áfa-val) értékben. A 250/2009. (XII.
17.) sz. határozatában 4616 eFt hitel felvételéről döntött, 1 éves türelmi idővel, 5 éves lejáratra
(2011-2015). A munkák jó minőségben elvégzésre kerültek, a kifizetés megtörtént, illetve
folyamatban van, a hitelszerződés megkötésére még nem került sor. A 2009. és 2010. években a
vendéglő tető (Hunyadi út 1.) négy helyen többször beázott, mind a három helyiség (előtér,
nagyterem, konyha) nagy esőt, illetve hóolvadást követően is. Tekintettel a vendéglő jellegére,
illetve a szigetelés korára (több mint 30 év) célszerű az 520,4 m2 szigetelés cserét egyszerre
elvégezni. A korábbi kivitelezőtől kértünk árajánlatot, melynek értéke Áfával 4.807.894.- Ft (nettó
7333 Ft/m2 a korábbi árajánlattal, hasonló műszaki tartalommal megegyező).

Fentiek alapján javaslom, hogy a korábbi döntésünknek megfelelően ezt a munkát is rendeljük meg.
Ebben az esetben az önkormányzati épületek közül csak újtelepi óvoda tetőszigetelése nem lesz
felújítva. Amennyiben a testület kötelezettséget vállal a fenti munkákra, a korábbi hitelfelvételről
szóló határozatot vissza kell vonnunk és új hitelfelvételről kell dönteni. A 4616 eFt hitel éves terhe
4 évre 1154 eFt/év volt. Mivel a hitel összege meghaladja a 8 millió Ft-ot, ezért az új hitel felvételét
10 évre javaslom felvenni, hogy az éves teher minél kisebb legyen. A gyermekélelmezési konyha
eredményesen működik, a korábbi hitelek - a konyhai eszközbeszerzés és a gépjármű hitele - 2012-
be és 2013-ba jár le, a több mint 3,5 millió Ft-ot a konyha ki tudja termelni (a konyha 2010. évi
tervezett eredménye 3203 eFt). A várható kedvezményes kamat 10 évre 3-4 millió körüli összegbe
kerül

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

/:Huber Ferenc:/
polgármester

…………../2010.(IV.29.) sz. határozati javaslat:
Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkára

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés
terhére, az alábbi munkák elvégzésére:

1. Gyermekélelmezési Konyha Étterem épületének (Hunyadi J. út 1.) tetőszigetelése
bruttó 4.807.894 ,-Ft

2. Műszaki ellenőri tevékenység díja : bruttó 100.000,- Ft.



Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2010. április 19.

Huber Ferenc
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére tetőszigetelési munkák
finanszírozásáról, fejlesztési hitel felvételére

Tisztelt Képviselőtestület!

Amennyiben a Képviselőtestület az előzőekben előterjesztett feladat (önkormányzati tulajdonú épület
tetőszigetelése) megvalósítása mellett dönt, a feladat finanszírozására az alábbi javaslatot terjesztem elő:

A Képviselő-testület korábbi döntései alapján tetőszigetelési munkákra 5.888.603,-Ft összegben vállalt
kötelezettséget és az alábbi források felhasználása mellett döntött:

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 243
-Visszaigényelhető ÁFA 1.030
fejlesztési hitel 4.616
Források összesen: 5.889

Az Étterem épületének tetőszigetelési munkáira (műszaki ellenőri tevékenység díjával együtt) vállalt
kötelezettséggel együtt a fejlesztés forrásaira tett javaslatunk az alábbi:

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 432
-Visszaigényelhető ÁFA 2.159
fejlesztési hitel 8.205
Források összesen: 10.796

Javasoljuk, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával egyidejűleg a fejlesztési célú hitel
igénybevételéről szóló előző 250/2009. (XII.17.) számú határozatát a Testület vonja vissza.

Lehetősége van az Önkormányzatnak az MFB (Magyar Fejlesztési Bank ) Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül kedvezményes hosszú lejáratú
(maximum 20 év) fejlesztési hitel felvételére. Kamat mértéke: az Általános beruházási célok esetében 3
havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%. Saját erő mértéke a beruházás – hiteligénylő áfa visszaigénylési
jogosultságától függően nettó, vagy bruttó – bekerülési értékének legalább 5%-a.

A hitel törlesztésére 10 éves futamidőt, a törlesztés megkezdésére 2011. március 14-ig türelmi idő
igénybevételét javasoljuk. Ebben az esetben 205 eFt-os negyed éves törlesztő részletek terhelik a
költségvetést.

............./ 2010.(………...) számú határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 8.205 eFt fejlesztési hitel felvételét
jóváhagyja.

2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 10 év, türelmi idő 2011. március14-ig.
4.) A hitel lejárata 2020. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen határozatával

jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.



6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP
Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a
kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. április 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

............./ 2010.(………...) számú határozati javaslat:

A fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 250/2009.(XII.17.) számú Önkormányzati határozat
visszavonására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló
250/2009.(XII.17.) számú határozatát visszavonja.

Fegyvernek, 2010. április 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné



ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 29-i ülésére tetőszigetelési munkák
finanszírozásáról, fejlesztési hitel felvételére

Tisztelt Képviselőtestület!

Amennyiben a Képviselőtestület az előzőekben előterjesztett feladat (önkormányzati tulajdonú épület
tetőszigetelése) megvalósítása mellett dönt, a feladat finanszírozására az alábbi javaslatot terjesztem
elő:

A Képviselő-testület korábbi döntései alapján tetőszigetelési munkákra 5.888.603,-Ft összegben vállalt
kötelezettséget és az alábbi források felhasználása mellett döntött:

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 243
-Visszaigényelhető ÁFA 1.030
fejlesztési hitel 4.616
Források összesen: 5.889

Az Étterem épületének tetőszigetelési munkáira (műszaki ellenőri tevékenység díjával együtt)
vállalt kötelezettséggel együtt a fejlesztés forrásaira tett javaslatunk az alábbi:

Forrás megnevezése összege (eFt)
saját forrás min. 5% 432
-Visszaigényelhető ÁFA 2.159
fejlesztési hitel 8.205
Források összesen: 10.796

Javasoljuk, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával egyidejűleg a fejlesztési célú hitel
igénybevételéről szóló előző 250/2009. (XII.17.) számú határozatát a Testület vonja vissza.

Lehetősége van az Önkormányzatnak az MFB (Magyar Fejlesztési Bank ) Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül kedvezményes hosszú lejáratú
(maximum 20 év) fejlesztési hitel felvételére. Kamat mértéke: az Általános beruházási célok
esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%. Saját erő mértéke a beruházás – hiteligénylő áfa
visszaigénylési jogosultságától függően nettó, vagy bruttó – bekerülési értékének legalább 5%-a.

A hitel törlesztésére 10 éves futamidőt, a törlesztés megkezdésére 2011. március 14-ig türelmi idő
igénybevételét javasoljuk. Ebben az esetben 205 eFt-os negyed éves törlesztő részletek terhelik a
költségvetést.

............./ 2010.(………...) számú határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 8.205 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 10 év, türelmi idő 2011. március14-ig.
4.) A hitel lejárata 2020. december 15.



5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. április 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

............./ 2010.(………...) számú határozati javaslat:

A fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 250/2009.(XII.17.) számú Önkormányzati
határozat visszavonására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a fejlesztési célú hitel igénybevételéről
szóló 250/2009.(XII.17.) számú határozatát visszavonja.

Fegyvernek, 2010. április 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai



Készítette: Temesváriné



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. 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

Teljesítés
2009.

2010. évre
áthúzódó

köt. Váll.
2010.

2010. évi köt.
Váll. összesen

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

1.) Település központ

rehabilitációja I. ütem

83/2008.(V.29.)számú

határozattal módosított

51/2008.(IV.30.) 53 601 - 53 601 1 438- 52 163 44 984 7 179 - 7 179 - - - - - - - - 7 179

2.) Település központ

rehabilitációja II ütem

a 196/2009.(VII.16.) sz.

határozattal módosított

147/2009(VII.16)sz.

hat. Valamint a

45/2010.(II.25.) sz. és

210/2009.(X.08.)

határozattal mód.

199/2009.(IX.24)hat. - - - 50 341 50 341 1 347 48 994 - 48 994 - - - - - - - - 48 994

3.) Zalka M. út építés

107/2009.(V.27.)sz.

határozat - - - 8 496 8 496 234 8 262 8 262 8 262

4.) Annaházi idősek klubbja

felújítása a 159/2009.(VIII.27.)

számú határozottal

módosított

142/2008.(VIII.28.) 22 249 - 22 249 - 22 249 430 21 819 - 21 819 - - - - - - - - 21 819

5.) Szennyvíztisztító telep bővítése

és szennyvízelvezetés

209/2008.(X.27.) a

többször mód

2/2009.(III.2.) számú

kv. Rend. - - - 420 420 420 - 54 888 54 888 62 892 - - - - - - - 117 780

6.) Közcélú foglalkoztatáshoz

eszközbeszerzés

a 13/2010.(I.28.) sz.

határozattal mód.

108/2009.(V.28.)sz. hat. - - - 12 763 12 763 2 961 9 802 319- 9 483 - - - - - - - - 9 483

7.) Orvosi rendelő rekonstrukciója

és bővítése

a 65/2009.(IV.2.) sz.;

a 138/2009.(VI.25.) sz;

a 152/2009.(VII.16.) sz.

határozatokkal

módosított

112/2008.(VI.26.) 79 195 - 79 195 1 834- 77 361 10 296 67 065 - 67 065 - - - - - - - - 67 065

8.) Polgármesteri Hivatak komplex

akadálymentesítése

147/2009.(VII.16.)és a

198/2009.(IX.24.) - 400 400 400 - 16 323 16 323 - - - - - - - - 16 323

9.) Önkormányzati intézmények

világítás korszrűsítése 108/2008.(VI.26.) 778 778 - 1 963 1 963 1 963 - 1 980 1 980 2 040 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 19 075

155 823 778 155 045 71 111 226 156 63 035 163 121 72 872 235 993 64 932 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 315 980

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

Összesen

2013.05.12



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletének

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

Teljesítés

2009.

2010. évre

áthúzódó

köt. Váll.

2010.

2010. évi köt.

Váll. összesen

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

1.) Település központ rehabilitációja

I. ütem

83/2008.(V.29.)számú

határozattal módosított

51/2008.(IV.30.) 53 601 - 53 601 1 438- 52 163 44 984 7 179 - 7 179 - - - - - - - - 7 179

2.) Település központ rehabilitációja

II ütem

a 196/2009.(VII.16.)

sz. határozattal

módosított

147/2009(VII.16)sz.

hat. Valamint a

45/2010.(II.25.) sz. és

210/2009.(X.08.)

határozattal mód.

199/2009.(IX.24)hat. - - - 50 341 50 341 1 347 48 994 - 48 994 - - - - - - - - 48 994

3.) Zalka M. út építés

107/2009.(V.27.)sz.

határozat - - - 8 496 8 496 234 8 262 8 262 8 262

4.) Annaházi idősek klubbja felújítása a 159/2009.(VIII.27.)

számú határozottal

módosított

142/2008.(VIII.28.) 22 249 - 22 249 - 22 249 430 21 819 - 21 819 - - - - - - - - 21 819

5.) Szennyvíztisztító telep bővítése és

szennyvízelvezetés

209/2008.(X.27.)

a többször mód

2/2009.(III.2.) számú

kv. Rend. - - - 420 420 420 - 54 888 54 888 62 892 - - - - - - - 117 780

6.) Közcélú foglalkoztatáshoz

eszközbeszerzés

a 13/2010.(I.28.) sz.

határozattal mód.

108/2009.(V.28.)sz.

hat. - - - 12 763 12 763 2 961 9 802 319- 9 483 - - - - - - - - 9 483

7.) Orvosi rendelő rekonstrukciója és

bővítése a 65/2009.(IV.2.) sz.;

a 138/2009.(VI.25.) sz;

a 152/2009.(VII.16.)

sz. határozatokkal

módosított

112/2008.(VI.26.) 79 195 - 79 195 1 834- 77 361 10 296 67 065 - 67 065 - - - - - - - - 67 065

8.) Polgármesteri Hivatak komplex

akadálymentesítése

147/2009.(VII.16.)és a

198/2009.(IX.24.) - 400 400 400 - 16 323 16 323 - - - - - - - - 16 323

9.) Önkormányzati intézmények világítás

korszrűsítése 108/2008.(VI.26.) 778 778 - 1 963 1 963 1 963 - 1 980 1 980 2 040 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 19 075

155 823 778 155 045 71 111 226 156 63 035 163 121 72 872 235 993 64 932 2 101 2 164 2 229 2 296 2 365 2 436 1 464 315 980

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

Összesen
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. április 29-i ülésére az
Annaházi idősek klubbjának felújításához és utólagos komplex akadálymentesítéséhez
kapcsolódó fejlesztési hitel felvételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az Önök előtt az ismeretes az Annaházi idősek klubbjának felújítása és utólagos
komplex akadálymentesítéséhez kapcsolódóan sikeres pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat. Az alábbi tábla a beruházás lehetséges forrásait mutatja be. Az elnyert
támogatás összegét fejlesztési hitel felvételével javasoljuk kiegészíteni, a fejlesztés
megvalósíthatósága érdekében :

Forrás megnevezése Forrás összege (Ft)
1. ÉAOP-4.1.3/A-2008-

0039 támogatás
20.024.380

2. ÖM támogatás 889.973
3. Saját

forrás(folyószámla
hitel)

240.000

4. Fejlesztési hitel 1.094.959
Összesen: 22.249.312

A Magyar Fejlesztési Bank továbbra is biztosít az önkormányzatoknak törvény által előírt
vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges beruházások finanszírozására éven
túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelt.(3 havi euribor+2,5%, illetve 3 havi
euribor+3,5% - a beruházási céltól függően ).
Mivel önkormányzatunk jelen időpontban nem rendelkezik a szükséges anyagi forrással, a
"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram a
legalkalmasabb megoldás a finanszírozási problémára.
Rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető, forrás-kiegészítőként
bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz felhasználható , saját erő nélkül vagy 5%
saját erő mellett korlátlan hiteligények kielégítésére alkalmas , akár megkezdett beruházás is
finanszírozható, ezért javasoljuk az MFB Bank által felkínált rugalmas hitelkonstrukció
igénybevételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokkal szíveskedjen
elfogadni a fenti beruházáshoz kapcsolódó 1.335 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét.

............./ 2010.(IV.29.) számú határozati javaslat:



Fejlesztési célú hitel igénybevételére a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram keretében

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1.095 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja az Annaházi Idősek klubbjának felújítása és utólagos komplex
akadálymentesítése

3.) A hitel futamideje 3 év, türelmi idő 2011. március 14-ig.
4.) A hitel lejárata 2013. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a
fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP
Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. április 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné




