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Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

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

Polgármester tájékoztatója
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
2011. évi nyersanyagnorma
TISZK megállapodás módosítása
2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához való csatlakozás
8. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosítása
9. Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmény 2010/2011.
tanévben indítható csoportok, felvehető maximális létszámok
engedélyezéséről
10. Kötelezettségvállalás Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
gázkazán cseréjére
11. A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” Alapítvány és
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata között megállapodás
megkötése
12. Fogorvosi készülék vásárlása
13. Fegyvernek, Damjanich út 155. sz. alatti önkormányzati bérlakás
gázellátására
14. 0311/15 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlása
15. Védőnői tanulmányi szerződés megkötése
16. Kitüntetések adományozásáról (zárt ülésen, az előterjesztés az ülés
megkezdése előtt kerül kiosztásra)
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő
2., 3. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői
4. napirendhez meghívott: Gyermekélelmezési Konyha vezetője

8., 9. napirendhez meghívott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
9. napirendhez meghívott: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
15. napirendhez meghívott: Orvosi Rendelő igazgatója

Fegyvernek, 2010. szeptember 17.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 010 . szep te mbe r 23 - i ü lésé re a ké t ülé s
közö t t i ese mén yekr ől , in tézkedések rő l .

Tisztelt Képviselőtestület!












A két ülés közötti események:
Az időszakos tüdőszűrő vizsgálat 2010. augusztus 18-án kezdődött és szeptember 4én sikeresen befejeződött. 4961 fő vizsgálatra kötelezettből 3537 fő jelent meg, ami
71,3 %-os részvételt jelent.
Augusztus 30-án a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, szeptember 14én pedig az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat nevelői testületi ülésén vettem részt.
Szeptember 7-én a TISZK Társulás tanácsülésén vettem részt, ahol döntés született
arról, hogy a Szakiskola 13 fő helyett 16 fő pincértanulóval kezdheti a 2010-2011-es
tanévet.
Szeptember 9-én Megyei Bizottsági ülésen vettem részt. A Megyei Önkormányzat is
csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, így esély van arra, hogy a
fegyverneki tanulók megyei kiegészítő támogatásban részesüljenek.
A Remondis Kétpó Kft. – a megállapodásnak megfelelően - kifizette a bérleti díjat,
így az önkormányzat rendezte az önrészt a Konzorcium felé. Így az önrészt 22 mFt-ra
kiegészítettük.
Az ÖNO felújítása (Annaházi I. sz. Idősek Klubja) elkészült, ünnepélyes átadása
szeptember 23-án lesz. A Polgármester Hivatal épületének felújítása is elkészül az
önkormányzati választásokig.
A szeméttelep rekonstrukciójának földmunkái befejeződtek.
Az eboltás az időjárás miatt vontatottan haladt, ezért a szokottnál több mint 100
kutyával kevesebb került beoltásra.
A Településközpont, Orvosi Rendelő felújítási munkáinak elszámolása késik, a
fejlesztési hiteleket megigényeltük, jelenleg nincs pénzügyi problémája az
önkormányzatnak.
Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó
Aug.
I.

Emberölés Testi Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
sért.
óra
1
1
1
1
352

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörben hozott döntés:
- temetési segély
2
- köztemetés
- átállási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
37
- lakásfenntart.tám.elutasítás
2
- lakásfenntartási tám.megszünt.
-

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

SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított
4
1
1
1

II.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III.

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











IV.

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

Fontosabb jogszabályok:

o
o
o
o
o

Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szól 1949. évi XX. tv. módosításáról,
2010. évi LXXXVI. tv. a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról,
2010. évi LXXXVIII. Tv. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv.
módosításáról
2010. évi LXXXIX. Tv. egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról
8/2010.(VIII.18.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az
országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009.(XII.30.)
ÖM rendelet és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati
képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010.(VII.16.)KIM rendelet
módosításáról

o

236/2010.(IX.13.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
Tv. végrehajtásáról szóló 223/1998.(XII.30.) Korm. Rendeletnek a tankötelezettség
teljesítésével összefüggő módosításáról

Fegyvernek, 2010. szeptember 15.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gázkazán cseréjét javasoljuk az alábbi
indokok alapján:
Az Újtelepi Óvoda egységben jelenleg 2 gázórán keresztül van mérve a földgázfogyasztás. A
két óra névleges kapacitása 20 m3/h, ez azt jelenti, hogy jelentős alapdíjat kell fizetni és a gáz
is szabadpiaci áron szerezhető be. Az ÉTI gázkazán a 1980-as években került beszerelésre, a
műszaki állapota nem megfelelő. Javítását felelősséggel már nem vállalják.
Az intézményi egység felújítása (ablakcsere, hőszigetelő burkolat) jelentős
fogyasztáscsökkenést eredményez, melyet fokozni lehet egy korszerű gázkazán beállításával.
Így a gázóra cserével az alapdíj kiváltható, mivel 20 m3/h alá csökken a névleges
teljesítmény.
2009. évben az alapdíj 446 eFt, 2010. évben 298 eFt volt. A gázdíj 2010-ben 1.735 eFt volt
ebben az óvoda egységben, ennek 30-40 %-os csökkenése várható a hőszigetelés miatt.
Az alapdíj nélkül, illetve a fogyasztás csökkenése miatt körülbelül 700 eFt összeg takarítható
meg évente, (másfél év alatt a fejlesztés biztos visszatérül) ezért javasoljuk a mellékelt
árajánlat alapján, hogy a Képviselőtestület vállaljon kötelezettséget a 2010. évi költségvetés
terhére 731 eFt erejéig. (Árajánlat mellékelve)
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
………/2010.(IX.23.)sz.

önkormányzati határozat

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítéséről
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítésével.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
831eFt ÁFA-val növelt összeg erejéig a 2010. évi költségvetés terhére.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010.szeptember 23-i ülésére
a „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” alapítvány és Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata között Megállapodás megkötésére
Tisztelt Képviselőtestület!
A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” alapítvány kuratóriumának elnöke azzal a
kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy járuljon hozzá a mellékelt Megállapodás megkötéséhez.
Az alapítvány az Ötv. 8. §. 6. bek. (4) pontja szerinti feladatokat lát el: nevelés, oktatás,
képességfejlesztés. ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport (a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével).
A Megállapodás szerint az alapítvány az önkormányzat által ellátott közfeladatok közül a
dokumentum 2. pontja szerint néhányat részben átvállal, melyek ellátását saját pénzeszközeiből
teljesíti.
A Legfelsőbb Bíróság 4/2006. KJE számú jogegységi határozatának III/3. pontja szerint ehhez külön
megállapodás szükséges. Ennek megfelelően javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

----------/2010. (IX. 23.) sz.

határozati javaslat:

A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” alapítvány és Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata közötti Megállapodás megkötéséről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékelt Megállapodás tartalmi elemeit
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Huber Ferenc polgármestert a Megállapodás megkötésére.

Erről értesül:
1.) Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Dr Tóth Sarolta a„Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért”
alapítvány kuratóriumának elnöke
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2010. szeptember 15
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
székhely: …5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.
statisztikai számjel: 15409993-8411-321-16.
nyilvántartási szám: ……………………………………….
adószám: 15409993-2-16.
képviseli: Huber Ferenc Polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, valamint
 „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” iskolai alapítvány
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 65.
statisztikai számjel:…………………………………..
nyilvántartási szám: Pk.62.325/1998/4.
adószám: ………………………………………
képviseli: ………………………………………………
a továbbiakban: Alapítvány között az önkormányzati közfeladatok Alapítvány általi ellátása
tárgyában a következő feltételek mellett:

1. Az Alapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál ……………. sorszám
alatt bejegyzett társadalmi szervezet, melynek a közhasznú szervezetekről szóló, 1997.
évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában meghatározott alapítói célok közül az Alapító
Okiratában az alábbi célok szerepelnek:
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.
2. Az Önkormányzat az Ötv. szerinti kötelezettségei közül az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.)
8. § (1) bekezdésében meghatározott alapfokú nevelésről és oktatásról való
gondoskodás feladatának alábbi részfeladatait a jelen okirat aláírása napjától
meghatározatlan időre az Alapítványra ruházza át:
- a helyi hagyományok őrzésével kapcsolatos tevékenységek támogatása,
- természeti értékek védelme, továbbá
- hazaszeretetre való nevelés érdekében szervezett kirándulások, rendezvények
támogatása,
- tehetséggondozás elősegítése, az Intézmény tanulói által elért eredmények
kötelező jutalmazása.
Az Alapítvány ezen közfeladat ellátását saját pénzeszközeiből teljesíteni vállalja.

2

3. Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………………….
számú határozatával jóváhagyta, az alapítók pedig a …………….. számú alapítói
határozattal a közfeladat ellátásához hozzájárultak.
4. Jelen megállapodást szerződő felek az általuk képviselt szervezet aláírásra
jogosultjaként, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írják alá.

Kelt: Fegyvernek , 20… év …………………………hó….nap

……………………………………….
Fegyvernek Községi Önkormányzat

………………………………………
Alapítvány

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.: 56/ 556-018
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-ai ülésére a fogászati röntgen készülék
és fogászati kezelőegység megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező Minident 75 típusú fogászati röntgen készülék
időszakos felülvizsgálatán megállapítást nyert, hogy elhasználódott állapotban van, javítása nem gazdaságos (a
készülék gyártása, alkalmazása megszüntetés alatt van) alkatrész, valamint anyagpótlása bizonytalan.
Az Agrimed Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft javaslatot tett a készülék leselejtezésére. Új
fogászati röntgengép ára a kapott árajánlat alapján 700 eFt-tól 1.100 eFt-ig áfa-valvásárolható meg típustól
függően.
A fogászati kezelőegység szintén elhasználódott állapotban van, melynek javítására ez évben 234.463.- Ft-ot
költöttünk a negyedéves karbantartási díj fölött. Az Agrimed Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft új
kezelőegység megvásárlására tett javaslatot. Adott árajánlat alapján lehőség van ázsiai olcsóbb és európai
drágább készülék beszerzésére 1.500 – 5.500 eFt áfa-val márkától és műszaki tartalomtól függően, illetve az
igény, pénzügyi lehetőség és az ÁNTSZ előírások figyelembe vételével a fogorvossal történt egyeztetés alapján,
melyet a karbantartást végző Agrimed Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft is ajánl 1.600 eFt áfa-val
értékben.
A fentieket figyelembe véve, valamint a 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet alapján az Egészségügyi
Szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumeltételekről fog- és szájbetegségek járóbeteg –
ellátásához a fogászati kezeőegység elengedhetetlen a röntgen készülék szükséges.
Az eszközök beszerzését fejlesztési hitel terhére kívánjuk megvalósítani.
Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

…………. / 2010. (IX.24.) sz.

határozati javaslat

Fogászati röntgen készülék és fogászati kezelőegység megvásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 1.600 eFterejéig
fogászati kezelőegység, valamint bruttó 1.100 eFt erejéig röntgenkészülék beszerzésére a 2010. évi
kötlségvertés terhére az alábbiak szerint :
saját erő (folyószámnla hitel) 270 eFt
fejlesztési hitel 2.430 eFt
összesen 2.700 eFt.

Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

/: Huber Ferenc:/
polgármester
Erről értesül:
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére a Fegyvernek,
Damjanich J. út 155. sz. alatti „Bíró kastély” önkormányzati tulajdonú 2. – 3. bérlakás gázellátására.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek, Damjanich J. út 155. sz. alatti épületben 3 db bérlakás található. Az ingatlanra a gáz
bevezetésre került, de a gázellátással csak az 1. sz. bérlakás rendelkezik. A másik két bérlemény
hasznosítása, bérbe adása a gázellátás (fűtés) megoldatlansága miatt nem lehetséges.
Az ingatlan gáz- és fűtésszerelési munkáira árajánlatot kértünk, mely szerint a „BOR-SZA” BT. (5310
Kisújszállás Marjalaki u. 25.) 1.598.520.- Ft + ÁFA, azaz 1.998.150.- Ft-ra tett ajánlatot, valamint a
SZATLÓCZKI BT. (Fegyvernek, Damjanich u. 35.) árajánlata: 1.379.040.- Ft + ÁFA, azaz
1.723.800.- Ft.
Az árajánlatok az anyag- és kivitelezési költség mellett tartalmazzák a tervezési költséget, valamint a
TIGÁZ csatlakozási díjat (48.000.- Ft + ÁFA) is, valamint az ÁFA visszaigényelhető.
A gázberuházás növeli az épület értékét, valamint elősegíti a helyiségek bérbeadását, tehát a lakások
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) sz.
rendelet 2. §. (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat elsősorban az
önkormányzat intézményei, hivatala valamint fegyverneki székhelyen fegyveres testületekkel
szolgálati jogviszonyban álló dolgozók részére biztosítja az önkormányzat a meglévő lakás
állományon belül”. Jelenleg valamennyi lakás bérbe van adva, várhatóan pedagógus és rendőr is
igényel még lakást ezért ezekre a lakásokra is szükség van. A megtérülési idő a bérbeadási bevételből
kb. 6 év.
A beruházást fejlesztési hitel terhére kívánjuk megvalósítani.
Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy járuljon hozzá a Damjanich J. út 155. sz. alatti 2. – 3.
számú bérlakás gázellátásához.
…………………./2010. (IX. 23.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Damjanich J. út 155. sz. alatti „Bíró kastély” önkormányzati tulajdonú 2. – 3.
bérlakás gázellátására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a SZATLÓCZKI BT. által adott 1.379.040.- Ft + ÁFA
értékben a Fegyvernek, Damjanich J. út 155. sz. alatti 2. – 3.
számú bérlakások gáz- és fűtésszerelésére úgy, hogy a fenti
összegből 10 %, azaz 137.904.- Ft + ÁFA a 2010. évi
költségvetés terhére, a maradék 90 % azaz 1.241.136.- Ft +
ÁFA pedig a fejlesztési hitel terhére lesz kiegyenlítve.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. szeptember 14.
/:Huber Ferenc:/
polgármester
Készítette: Stefán A.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére 0311/15 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanból történő területvásárlására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A fegyverneki 0311/15 hrsz. alatti, 41,7655 ha területű, 889.79 AK értékű szántó művelési ágú ingatlan osztatlan
közös tulajdonban van. Szecsei István (30. Sandringham Gardens North, Finchley London N.12.ONX Anglia)
tulajdonos jelezte az önkormányzat felé értékesítési szándékát, valamint Szecsei Istvánné (1060 Budapest VI.
Ker. Szív u. 4.) özvegyi jogosult is hozzájárul az értékesítéshez. Eladó tulajdonát képezi 2511 m2 területű és
5.35 AK értékű termőföld. Ajánlott eladási ár 10.000.- Ft/AK, azaz 53.500.- Ft.
Az önkormányzat a fenti hrsz. alatt 1,1186 ha nagyságú 23.83 AK értékű tulajdonrésszel rendelkezik, valamint
2002. évtől bérlője 8,6531 ha nagyságú 184.38 AK értékű területnek, ezért javaslom az ingatlanrész
megvásárlását. Szecsei Istvánné mindenképpen szeretné az ingatlan sorsát rendezni, mivel a tulajdonos külföldi,
ha valaki ügyvédet fogad az ügyvédi díj 1 AK-ra eső része túl nagy terhet jelent, ezért nincs esély arra, hogy
magánszemély vásárolja meg.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
……………………../2010. (IX. 23.) sz. határozati javaslat
A fegyverneki 0311/15 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlására.
1.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0311/15 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból 2511 m2 nagyságú,
5.35 AK értékű szántó művelési ágú ingatlant 10.000- Ft/AK áron,
azaz 53.500.- Ft-ért Szecsei István 30. Sandringham Gardens North,
Finchley London N.12.ONX Anglia tulajdonostól megvásárolja a
2010. évi költségvetés terhére.

2.)

Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

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

Fegyvernek, 2010. szeptember 14.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére védőnői
tanulmányi szerződés megkötésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás, ezen belül a védőnői
feladatok ellátásának biztosítása.
A jelenlegi finanszírozási szabály alapján 3 területi és 1 iskolai védőnői körzet működését
hagyta jóvá az önkormányzat. Jelenleg mind a 4 körzetben biztosítva van a feladatok ellátása,
azonban 1 védőnő nyugdíjas, 1 védőnő pedig el szándékozik menni a településről.
Korábban az önkormányzat már kötött szerződést védőnő tanulmányainak támogatására, aki 1
hónap után családi okokra hivatkozva elment, a tanulmányaira kifizetett összeg megtérült.
Selymes Dóra Fegyvernek, Felszabadulás út 85/A sz. alatti lakos a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának védőnői szakirányába folytatja tanulmányait. A család anyagi
helyzetére hivatkozva kéri, hogy az önkormányzat támogassa tanulmányait 20.000,- Ft/hó
összegben. Ez évi 10 alkalommal 200.000,- Ft/év, összesen 800.000,- Ft támogatást jelent. A
tanulmányi szerződés-tervezetet mellékeltük.

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozat meghozatalát.
……../2010.(IX.23.) sz.

határozati javaslat

Védőnői tanulmányi szerződés megkötéséről
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete engedélyezi, hogy az Orvosi Rendelő
(Fegyvernek, Felszabadulás út 128.) tanulmányi szerződést kössön Selymes Dóra
Fegyvernek, Felszabadulás út 85/A szám alatti lakossal.
2.) A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal 80.000,- Ft
tanulmányi költség hozzájárulás kifizetésére Selymes Dóra részére.
3.) Az önkormányzat 20.000,- Ft/hó támogatást biztosít Selymes Dóra részére, amit
betervez az éves költségvetésébe.
4.) A támogatás folyósítása 2010. szeptember 1-től 2014. június 30-ig történik és utólag,
minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, a szorgalmi időre vonatkozóan. (évi 10
hónap)

5.) Selymes Dóra szerződésszegése esetén az intézményvezető a hozzájárulás összegének
100 %-os visszatérítési igényével él, illetve ezen összegből visszakövetelheti a
közszolgálati jogviszonyban el nem töltött időre jutó arányos részt.
6.) Felhatalmazza Stefán András megbízott intézményvezetőt a mellékelt tanulmányi
szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. szeptember 13.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Orvosi
Rendelő (5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.) nevében eljáró Stefán András
intézményvezető, másrészről S e l y m e s
D ó r a (név) 5231. Fegyvernek,
Felszabadulás út 85/a. szám alatti lakos között az alábbi feltételek szerint:
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy
Selymes
Dóra
(név) a
DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR
(főiskola, egyetem) nappali
tagozatának védőnői szakát sikeresen elvégzi és 2014.
I. félévében védőnői
képesítést szerez.
A képzés összesen 8 félév, azaz 40 hónap
2.) S e l y m e s Dóra vállalja, hogy a fentiek szerinti tanulmányait folytatja, a
konzultációkon, előadásokon részt vesz. Vállalja továbbá, hogy a képzés során előírt
vizsgákat sikeresen leteszi.
3.)Az intézményvezető kötelezi magát arra, hogy Selymes Dóra részére 2010.
szeptember hónaptól tanulmányai befejezéséig, azaz 8 féléven keresztül havi
20.000.-Ft tanulmányi költség átalány hozzájárulást folyósít 2010/2011. tanévtől
kezdődően IX.1-től VI.30-ig, tanévenként 10 hónapon át, összesen 40 hónapon át,
legkésőbb 2014. év június
hó
20. napig. A hozzájárulás folyósítása utólag
történik, minden hónap 5. napjáig.
4.) Amennyiben Selymes Dóra az 1.) pontban foglalt tanulmányait saját hibájából
nem teljesíti, a hozzájárulás folyósításának meghosszabbítását nem követelheti.
5.) S e l y m e s
-

Dóra

kötelezi magát arra, hogy

a szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettségének időben, a legjobb tudása
szerint eleget tesz,
a tanulmányok befejezése után, mint védőnő, közalkalmazotti jogviszonyt létesít
az Orvosi Rendelővel, amit fenntart a hozzájárulás folyósításával megegyező
ideig.
6.) Selymes
Dóra szerződésszegése esetén az intézményvezető a 3.) pont
szerinti hozzájárulás összegének 100 %-os visszatérítési igényével él, illetve
ezen összegből visszakövetelheti a közalkalmazotti jogviszonyban el nem
töltött időre jutó arányos részt.

-

2

-

7.) Amennyiben az intézményvezető nem teljesíti a 3.) pontban foglaltakat, úgy
Selymes Dóra (név) az 5.) pont második francia bekezdésében vállalt
kötelezettsége időarányosan csökken.
A tanulmányi szerződést kapják:
1.)
2.)

SELYMES DÓRA (név)
Polgármesteri Hivatal

3.)

Irattár H.

Fegyvernek,

2010.

Fegyvernek, Felszabadulás út 85/a.
- személyi nyilvántartás
- pénzügyi csoport
- bérszámfejtés

év szeptember

……………………………………..
(név)

hónap

01.

nap

……………………………………
intézményvezető

A tanulmányi szerződés költségkihatásának fedezete biztosított.

……………………………………
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E S Z TÉ S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására

23-i ülésére az

Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 26-i ülésén a 5/2010.(II.26.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését . Ez idáig a költségvetési
rendelet módosítására három alkalommal került sor. (a 8/2010.(III. 31.)számú, a 15/2010.(V.27.)
számú és a 19/2010.(VII.22.) számú rendelettel- ez utóbbi rendelet a költségvetés főösszegét nem
módosította.)
A jelenlegi 4. számú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 130.570 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása elsősorban a felhalmozási
kiadások változása miatt vált szükségessé, de egyéb gazdasági események is indokolják.
A módosítás eredménye képpen az előző évek negatív pénzmaradványa 4.668 eFt-tal csökken.
Az Önkormányzat költségvetésének módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:
Ssz. Kiemelt előirányzat megnevezése módosító javaslat indoklása
1.

2.

3.

BEVÉTELEK
+130.570
Működési bevételek
+62.998
Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél elsősorban az étkezési
térítési díjak alakulása miatt vált szükségessé a módosítás, a Polgármesteri
Hivatalnál a felhalmozási kiadások ÁFA bevételei, kamatbevétel, hirdetési díj
bevétek, áramdíj visszatérítés, pótlék, bírság bevételek, valamint a Kétpói
hulladék lerakodó építési beruházáshoz kapcsolódó működési bevételekÁFA, az átengedett szja bevétel növekedése (adóerő képesség) miatt vált
szükségessé az előirányzat növelése. Az önállóan működő intézmények közül
a Vízmű az ár- és belvízvédekezés bevételeivel, a Gyermekélelmezési Konyha
a nyári szociális gyermekétkeztetés bevételeivel javasolja az előirányzat
növelését.
Támogatások
+36.990
Az önkormányzatok költségvetési támogatásai közül a normatív
támogatások, a központosított előirányzatok összege növekedett az év
közbeni pótigények, lemondások eredményeképpen, valamint növelést
indokol az SNI-s gyermekkel foglalkozó pedagógusok pótlékára, nyári
szociális étkeztetésre, óvodáztatási támogatásra, újtelepi óvoda felújítására
kapott támogatás is. Egyéb támogatásként javasoljuk előirányzatosítani az
ár- és belvízvédekezés kiadásaihoz megítélt Vis Maior támogatást, valamint
a Zalka M. út építéséhez és a Közcélú foglalkoztatást elősegítő
eszközvásárláshoz kapcsolódó TEKI támogatásokat.
Felhalmozási és tőke bevételek
+22.398

4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Az előirányzat jelentős emelését elsősorban a Kétpói hulladéklerakó 20 éves
bérleti díjának kiegyenlítése indokolja
Támogatás értékű bevételek
+608
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül az Óvodánál
technikai jellegű a növekedés-átcsoportosítás egyéb intézményi működési
bevételekből a módosítási javaslat, az Orczy Iskolánál a növekedés az
útravaló ösztöndíj pályázati összege és az ingyenes alma program
bevételéből adódik. A Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a felhalmozási célú
előirányzat csökkentése (TEKI támogatások átvezetése állami bevételre),
másrészt szakfeladatok közötti átvezetések, a kistérségi normatíva pótigény,
Körjegyzőségi hozzájárulás növekedése, közhasznú foglalkoztatás
támogatásának igénylése, valamint a TÁMOP,TIOP pályázatokhoz
kapcsolódó 2010. évi bevételek beemelése indokolja.
Véglegesen Átvett pénzeszközök
+4.850
Az előirányzat növelését a befolyt szakképzési hozzájárulások bevételei
(Orczy ), közműbefizetések indokolják
Hitelek
+2.726
Az előirányzatot az Újtelepi óvodaegység felújításához kapcsolódó
fejlesztési hitelfelvétel indokolja
KIADÁSOK
+130.570
Személyi juttatások
+8.965
Az előirányzat növelésére tett javaslatban indoklásként szerepel a különböző
pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak, pótlékok beemelése, szakmai
gyakorlaton résztvevők kötelező juttatásainak összege, az ár- és
belvízvédekezéssel kapcsolatosan felmerülő túlórák, pótlékok.
Járulékok
+2.086
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége miatt
javasoljuk növelni az előirányzatot
Dologi kiadások
+73.787
Az előirányzaton belül jelentős az energia költségek növekedése miatti
előirányzat növelésre tett javaslat(tartalmazza az ár- és belvízvédekezéshez
kapcsolódó kiadásokat is), az egyéb dologi kiadásokra tett módosítást
karbantartási kiadások, személyi juttatásból átcsoportosított cafeteria
juttatáshoz kapcsolódó munkáltatói szja, felhalmozási kiadásokhoz
kapcsolódó ÁFA befizetések, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések(vírusirtó
program ), informatikai normatíva maradványának felhasználása, TIOP,
TÁMOP pályázatok részeként felmerülő dologi kiadások indokolják.
Véglegesen átadott pénzeszközök
-326
Összességében az előirányzat csökken, a civil szervezeteknek tervezett
támogatási összeg nem kerül felhasználásra
Egyéb támogatások
+186
A javasolt előirányzat módosítást a megítélt lakbértámogatások illetve a
köztemetés költségeinek megtérítése indokolja.
Ellátottak pénzbeni juttatásai
+2.016
Ingyenes alma, tanulói ösztöndíjak kifizetései miatt nő
Felhalmozási kiadások
+39.329
Az előterjesztés utolsó részében részletesen indokolva
Tartalék
+4.527
Az előirányzat módosítása szükséges a Polgármesteri keret felhasználása, a
lakosság által befizetett összegek betéti kamatának tartalékba helyezése,
valamint az előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tétel(módosítás
eredményeképpen) beemelése miatt.

1.
2.

Létszám
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
-Kuncsorbai óvoda – 2 fő óvónő óraszám növelése miatt
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
-(Indoklás az Intézmény részletes indoklásánál)

+2 fő

+0,25
+1,75

I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni
Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni
- Örményesi telephely
Az étkezési bevételek tervezésekor az előző évi teljesítési
adatokat vettük figyelembe, de az már megmutatkozik,
hogy ez nem teljesül, annak ellenére, hogy csak kismértékű
növekedéssel számoltunk. Nagyobb azoknak az igénylőknek
a száma, akiknek hátrányos szociális helyzetük miatt
nagyobb összegű támogatás jár.
Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni
a nappali ellátás eddig befizetett térítési díjjal
- Fegyverneki telephely
- Örményesi telephely
- Kuncsorbai telephely
A támogatásértékű, ezen belül az egyéb támogatás ért.
bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni
Munkaügyi Központ fogl. támogatása
- Fegyvernek telephely
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
A szociálpolitikai támogatás önkormányzati kiegészítését
javaslom növelni az étkezési bevételnél leírtak miatt
- Örményes telephely
A támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni
Az étkezés kisebb igénybevétele miatt négy fő
szoc. étkeztetés normatíva lemondás miatt
- Kuncsorbai telephely
normatív támogatás
kistérségi támogatás
Az önkormányzati kieg. I. előirányzatát javaslom növelni
A munkaügyi központ által támogatott alkalmazottal
foglalkoztatási kötelezettsége volt az intézménynek,
melynek egy részére már nem kaptunk támogatást.
Ez a kifizetett bér és annak járuléka.
- Fegyverneki telephely
Az tervezett energia kiadás nem fedezi a szükségletet,
ami várhatóan 120 e Ft ,

+ 503 e Ft
- 190 e Ft
- 573 e Ft

+ 224 e Ft
+ 64 e Ft
+ 95 e Ft
383 e Ft

-

231 e Ft

+ 924 e Ft
+ 573 e Ft

- 221 e Ft
- 16 e Ft
- 237 e Ft

+ 231 e Ft

- 231 e Ft

A fent leírt normatív támogatás csökkenése az étkezés
miatt 237 e ft
- Kuncsorbai telephely
A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
Az energia kiadás előirányzatát javaslom növelni
az első féléves teljesítési adatok alapján
- Kuncsorbai telephely
Az egyéb működési dologi kiadások előirányzatát javaslom
növelni a nappali ellátás térítési díjának felhasználása miatt
- Fegyverneki telephely
- Örményesi telephely
- Kuncsorbai telephely

+ 357 e Ft
+ 503 e Ft
+ 503 e Ft
+ 120 e Ft
+ 224 e ft
+ 64 e Ft
+ 95 e Ft
383 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:
Működési bevételek:
Kuncsorba:
- technikai jellegű változás- egyéb int.működési bevétel
közös üzemeltetés az iskolával- átkerült a támogatásértékű bevételek
közé.
Támogatás értékű bevétel változása
Kuncsorba:
- technikai jellegű változás- egyéb int.működési bevétel
közös üzemeltetés az iskolával- átkerült a támogatásértékű bevételek
közé.
Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés
Fegyvernek::
- Alapítványoktól átvett (úszásokt.,nyári táborhoz)
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg
- Fegyvernek Önkorm. 13/2005.(IV.29.)sz. rend. alapján Környezetvédelmi
alapból pályázott
Intézményfinanszirozás

:

Fegyvernek: Óvodák
- Önkormányzati kiegészítés II. csökken
5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér és járulék,
- 1 fő távollévő óvónő 3 havi bére, étkezési hozzáj.,járuléka
- Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt
Kuncsorba:
- Normatív támogatás növekedés 6 fő gyermekk 4/12-ed
- Kistérségi támogatás növekedés 6 fő gyermekk 4/12-ed

279 e Ft

-562 e Ft
562 e Ft

566 e Ft
110 e Ft.
392 e Ft.
64 e Ft.
-287 e Ft

-46 e Ft.
-477 e Ft.
-409 e Ft.
409 e Ft.
465 e Ft.
180 e Ft.

- Fegyvernek által adott támogatás csökkenés miatt

-409 e Ft.

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

279 e Ft

A személyi juttatások :
A bért javaslom csökkenteni,ill. növelni
Fegyvernek:: óvodák
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt bér
- 1 fő távollévő óvónő 3 havi bére
Kuncsorba:
- …../2010.(VI…)önk.határozat alapján 2 fő óvónő óraszám módosítás miatt
Egyéb személyi jellegű kiadások
Fegyvernek:: óvodák
- 1 fő távollévő óvónő 3 havi étkezési hozzáj.
Kuncsorba:
- …../2010.(VI…)önk.határozat alapján 2 fő óvónő óraszám módosítás miatt

-228 e Ft

-36 e Ft.
-366 e Ft.
121 e Ft.
-12 e Ft.
65 e Ft.

Járulékok:

-59 e Ft.

A járulékokat javaslom csökkenteni,ill. növelni a bér növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvodák
- 5/2010.(XII.23.) OKM rend. szerint integrációs rendszerben résztvevő
Pedagógusok anyagi támogatása miatt járulék
-10 e Ft.
- 1 fő távollévő óvónő 3 havi járuléka
-99 e Ft.
Kuncsorba:
- …../2010.(VI…)önk.határozat alapján 2 fő óvónő óraszám módosítás miatt
50 e Ft.
Dologi kiadások:
Fegyvernek óvodák
- Alapítványoktól átvett (úszásokt.,nyári táborhoz)
- Szülői Munkaközösségek által- rendezvényeiből- befizetett összeg
- Fegyvernek Önkorm. 13/2005.(IV.29.)sz. rend. alapján Környezetvédelmi
alapból pályázott összeg nyári táboroztatáshoz

566 e Ft
110 e Ft.
392 e Ft.
64 e Ft.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA
A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A műk. célú támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli bevétel)
TSZ-US-2009/2010-00188 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
TSZ-US-2008/2009-00025 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
TSZ-US-2008/2009-00215 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)

11.739 e Ft.
5.457 e Ft.
667 e Ft.
-828 e Ft.
-112 e Ft.
-32 e Ft.

TSZ-UK-2009/2010-00140 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00924 pályázat:
TÁMOP -3.1.5-09/A pályázati előleg működési célú része:
Szakiskola:
TSZ-US-2009/2010-00188 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
TSZ-US-2008/2009-00025 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
TSZ-US-2008/2009-00215 pályázat:
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
OD-EA/16/010 pályázat:
(szakmunkás ösztöndíj)
Móra:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli bevétel)
TSZ-UK-2008/2009-00197 pályázat visszafiz.:
TSZ-UK-2009/2010-00140 pályázat:
TSZ-UK-2008/2009-00924 pályázat:
Szalai:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli bevétel)
Kuncsorba:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli bevétel)
A felh. célú támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
TÁMOP -3.1.5-09/A pályázati előleg felhalmozási része:
(2 db notebook)
A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése:
Szakiskola:
Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól:
(befolyt szakképzési hozzájárulás)
Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom:
Orczy:
A szocpol támogatás növelése:
((élelmezési normatíva növekedése miatt))
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(TÁMOP-3.1.5-09/A pályázat, 5 havi bér része)
Az állami normatív támogatás csökkentése:
(-5 fő 5-6. o. tan., -5 fő 7. o. tan.)
Az önkormányzati kiegészítés növelése:
(normatíva lemondás miatt)
Az élelmezési normatív támogatás növelése:
(12 fő pótigény)

127 e Ft.
170 e Ft.
2.700 e Ft.
828 e Ft.
112 e Ft.
32 e Ft.
447 e Ft.

703 e Ft.
-16 e Ft.
425 e Ft.
42 e Ft.
148 e Ft.

44 e Ft.
300 e Ft.
300 e Ft.
4.129 e Ft.
4.129 e Ft.
1.853 e Ft.
780 e Ft.
-1.350 e Ft.
-669 e Ft.
669 e Ft.
780 e Ft.

Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(élelmezési normatíva növekedése miatt)
Osztályfőnöki pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Osztályfőnöki pályázat összegével)
Megállapodás III. 2. g.) sz-i korrekció növelése:
(Kuncsorbai korrekció csökkenése miatt)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Megáll. sz-i korrekció csökk. miatt)
Szakiskola:
Az állami normatív támogatás csökkentése:
(-14 fő 11-13. évfolyamos tan.)
Az önkormányzati növelése:
(normatíva lemondás miatt)
Osztályfőnöki pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Osztályfőnöki pályázat összegével)
EPSZ:
Kistérségi normatív támogatás növelése:
(normatíva lemondás, ill. pótigény egyenlege)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(kistérségi normatívák növekedése miatt)
Gyógypedagógiai pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Gyógyped. pályázat összegével)
Az önkormányzati kiegészítés növelése:
(Gyógyped. pályázat összegével)
Móra:
A szocpol támogatás növelése:
((élelmezési normatíva növekedése miatt))
Gyógypedagógiai pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Gyógyped. pályázat összegével)
Osztályfőnöki pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Osztályfőnöki pályázat összegével)
Az élelmezési normatív támogatás növelése:
(18 fő pótigény)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(élelmezési normatíva növekedése miatt)
Megállapodás III. 2. g.) sz-i korrekció növelése:
(Kuncsorbai korrekció csökkenése miatt)

-780 e Ft.
403 e Ft.
-403 e Ft.
13 e Ft.
-13 e Ft.

-1-267 e Ft.
1.267 e Ft.
151 e Ft.
-151 e Ft.

300 e Ft.
-300 e Ft.
245 e Ft.
-245 e Ft.
1.253 e Ft.

1.170 e Ft.
61 e Ft.
-61 e Ft.
428 e Ft.
-428 e Ft.
1.170 e Ft.
-1.170 e Ft.
13 e Ft.

Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Megáll. sz-i korrekció csökk. miatt)
Szalai:
Osztályfőnöki pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Az önkormányzati kiegészítés csökkentése:
(Osztályfőnöki pályázat összegével)
Kuncsorba:
Osztályfőnöki pótlék pályázat tagint. része:
13/2010 (III.19.) OKM rendelet)
Megállapodás III. 2. g.) sz-i korrekció csökkentése:
(Osztályfőnöki pályázat összegével)

-13 e Ft.

151 e Ft.
-151 e Ft.

26 e Ft.
-26 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Megbízási díj növelése:
(TÁMOP -3.1.5-09/A pályázati előlegből)
Szakiskola:
Megbízási díj növelése:
(OD-EA/16/010 pályázat)
EPSZ:
Az alapilletmények növelése:
(Gyógypedagógus május 1-től GYES-ről visszajött)
Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A mentori ösztöndíjak növelése (több pályázat)
A mentori ösztöndíjak csökkentése (több pályázat)
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
Ped. továbbképzés kiadásai:
(TÁMOP -3.1.5-09/A pályázati előlegből)
Szakisk:
A mentori ösztöndíjak növelése (több pályázat)
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
Móra:
A mentori ösztöndíjak növelése (több pályázat)
A mentori ösztöndíjak csökkentése:
(TSZ-UK-2008/2009-00197 visszafizetés)
A járulékok előirányzatát javaslom növel0ni:
Orczy:
A megbízási díj járuléka:
(TÁMO -3.1.5-09/A pályázati előlegből)
Szakiskola:
A megbízási díj járuléka:
(OD-EA/16/010 pályázat)

11.739 e Ft.
1.512 e Ft.
280 e Ft.

245 e Ft.

987 e Ft.
1.234 e Ft.
175 e Ft.
-594 e Ft.
800 e Ft.

594 e Ft.

275 e Ft.
-16 e Ft.
391 e Ft.
68 e Ft.

57 e Ft.

EPSZ:
Az alapilletmény járuléka:
A dologi kiadásokat javaslom növelni:

266 e Ft.
2.157 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Orczy:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
780 e Ft.
(élelmezési norm. tám. növ. miatt)
Egyéb dologi kiadások növelése (ÁFA-val):
202 e Ft.
(TÁMO -3.1.5-09/A pályázati előlegből)
Egyéb dologi kiadások csökk (ÁFA-val):
-18 e Ft.
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója
Útravaló pályázatok dologi kiadásai)
Szakiskola:
Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val):
18 e Ft.
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója
Útravaló pályázatok dologi kiadásai)
Egyéb dologi kiadások növ. (ÁFA-val):
5 e Ft.
OD-EA/16/010 pályázatok dologi kiadásai)
Móra:
Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val):
1.170 e Ft.
(élelmezési norm. tám. növ. miatt)
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli kiadás)
A tanulói ösztöndíjak növelése (több Útravaló pályázat)
A tanulói ösztöndíjak csökkentése (több Útravaló pályázat)
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
Szakiskola:
A tanulói ösztöndíjak növelése (több Útravaló pályázat)
(technikai tétel; előző módosítás korrekciója)
A tanulói ösztöndíjak növelése
(OD-EA/16/010 pályázat)
Móra:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli kiadás)
A tanulói ösztöndíjak növelése (több pályázat)
Szalai:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli kiadás)
Kuncsorba:
Ingyenes alma I. félév:
(pénzforgalom nélküli kiadás)
A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:

2.016 e Ft.
667 e Ft.
122 e Ft.
-360 e Ft.

360 e Ft.
140 e Ft.

703 e Ft.
192 e Ft.
148 e Ft.

44 e Ft.
4.429 e Ft.

Orczy:
2 db notebook vásárlása (ÁFA-val):
(TÁMOP -3.1.5-09/A pályázati előlegből)
Szakiskola:
Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val):
(befolyt szakképzési hozzájárulásból)

300 e Ft.

4.129 e Ft.

Létszám:
Orczy: 1 fő tanár nyugdíjba ment, 1,5 fő tanár eltávozott a tagintézményből, helyükre kineveztünk
2,75 fő tanárt, valamint áthelyeztünk a Mórából 1 fő gyógypedagógust, így kérjük az engedélyezett
létszám 1,25 fővel (35,25 fő-ről 36,5 fő-re) történő emelését.
Szakiskola: 1 fő tanár távozott, 1 fő tanár részmunkaidős (0,5 fő) lett, helyükre kineveztünk 1,5 fő
tanárt, valamint a túlóra terhére felvettünk 2 fő szakoktatót, így kérjük az engedélyezett létszám 2
fővel (13,25 fő-ről 15,25 fő-re) történő emelését.
EPSZ: 1 fő gyógypedagógus visszatért GYES-ről, így kérjük az engedélyezett létszám 1 fővel (5 fő-ről 6
fő-re) történő emelését.
Móra: 1 fő tanár GYED-re ment, 1 fő eltávozott, 1 takarító nyugdíjba ment, áthelyeztünk az Orczy-ba
1 fő gyógypedagógust, helyükre felvettünk 2 fő tanárt, így kérjük az engedélyezett létszám 2 fővel (37
fő-ről 35 fő-re) történő csökkentését.
Kuncsorba: 0,5 fő takarító – terv szerint- leépítésre került , így kérjük az engedélyezett létszám 0,5
fővel (2,5 fő-ről 2 fő-re) történő csökkentését.
IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevétele k előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
Önkormányzati kiegészítés II. javaslom csökkenteni
- a Virágzó Tisza Napja rendezője a 108/2010.(VI.24.) sz.
hat. alapján a Baldácsy Művészeti Egyesület
- VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál többletköltségeire
a 107/2010.8vi.24.9. SZ. hat. szerint

619 e Ft
619 e Ft
- 500 e Ft
+ 200 e Ft
- 300 e Ft

Önkormányzati kiegészítés I. javaslom növelni
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
+ 311 e Ft
államilag finanszírozott
- Sajár erő közm. érdekeltségnövelő támogatáshoz
(az önk. költségvetés céltartalékából átcsoportosítás)
+ 500 e Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
+ 83 e Ft
államilag finanszírozott
- A Katolikus Karitász Fegyverneki Csoport,
az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó
pályázatának befogadása [a 43/2010.(V.26.) sz. okt. biz. h.] + 25 e Ft
+ 919 e Ft
A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint
A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
Az egyéb célra kapott dologi kiadások előirányzatát
javaslom csökkenteni az intézményfinanszírozásnál leírtak sz.
- Virágzó Tisza Napja miatt

619 e Ft

- 500 e Ft

619 e Ft

- VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál miatt

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- Pályázati lebonyolító szervezet

+ 200 e Ft
- 300 e Ft
+ 311 e Ft
+ 500 e Ft
+ 83 e Ft
+ 25 e Ft
+ 919 e Ft

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ssz. Kiemelt előirányzat megnevezése módosító javaslat indoklása
1.

2.

3.
4.

5.

(ezer forint)

BEVÉTELEK
+98.893
Működési bevételek
+42.104
A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat módosítási javaslata a felhalmozási
kiadásokhoz kapcsolódó
ÁFA bevételek, kamatbevétel (lakossági
szennyvízhálózat befizetéseihez kapcsolódó), a Hírmondóban megjelenő
hirdetések díj bevételeinek növekedéséből, nagyobb összegű áramdíj
visszatérítésből, a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevételekből
adódik. Ezeken kívül jelentős a kétpói hulladék lerakodó építési
beruházáshoz kapcsolódó működési bevétel, községünk adóerő képesség
változása miatt az átengedett szja bevétel növekedett. A módosító javaslat
tartalmaz még az ár- és belvízvédekezéshez kapcsolódó működési bevételt
is, ezért indokolttá vált az előirányzat növelése.
Támogatások
+36.990
Az önkormányzatok költségvetési támogatásai közül a normatív
támogatások, a központosított előirányzatok összege növekedett az
évközbeni pótigények, lemondások eredménye képpen, valamint növelést
indokol az SNI-s gyermekkel foglalkozó pedagógusok pótlékára, nyári
szociális étkeztetésre, óvodáztatási támogatásra, újtelepi óvoda felújítására
kapott támogatás is. Egyéb támogatásként javasoljuk előirányzatosítani az
ár- és belvíz védekezés kiadásaihoz megítélt Vis Maior támogatást, valamint
a Zalka M. út építéséhez és a Közcélú foglalkoztatást elősegítő
eszközvásárláshoz kapcsolódó TEKI támogatásokat.
Felhalmozási és tőke bevételek
+22.398
Az előirányzat jelentős emelését elsősorban a Kétpói hulladéklerakó 20 éves
bérleti díjának kiegyenlítése indokolja
Támogatás értékű bevételek
-5.480
A Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a felhalmozási célú előirányzat
csökkentése (TEKI támogatások átvezetése állami bevételre), másrészt
szakfeladatok közötti átvezetések, a kistérségi normatíva pótigény,
Körjegyzőségi hozzájárulás növekedése, közhasznú foglalkoztatás
támogatásának igénylése, valamint a TÁMOP,TIOP pályázatokhoz
kapcsolódó 2010. évi bevételek beemelése indokolja az előirányzat
módosítását.
Véglegesen Átvett pénzeszközök
+155

6.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Az
előirányzat
növelését
a
befolyt
,
közműbefizetések
indokolják(szennyvízhálózat, vízhálózat)
Hitelek
+2.726
Az előirányzatot az Újtelepi óvodaegység felújításához kapcsolódó fejlesztési
hitelfelvétel indokolja
KIADÁSOK
+99.726
Személyi juttatások
+2.602
Az előirányzat növelésére tett javaslatban indoklásként szerepel a különböző
pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak, pótlékok beemelése, szakmai
gyakorlaton résztvevők kötelező juttatásainak összege, az ár- és
belvízvédekezéssel kapcsolatosan felmerülő túlórák, pótlékok.
Járulékok
+678
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége miatt
javasoljuk növelni az előirányzatot
Dologi kiadások
+55.467
A dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások és a vásárolt élelmezés
előirányzatát érinti a módosítás. Az egyéb dologi kiadásokra tett módosítást
karbantartási kiadások, személyi juttatásból átcsoportosított cafeteria
juttatáshoz kapcsolódó munkáltatói szja, felhalmozási kiadásokhoz
kapcsolódó ÁFA befizetések, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések(vírusirtó
program ), informatikai normatíva maradványának felhasználása, TIOP,
TÁMOP pályázatok részeként felmerülő dologi kiadások indokolják. A
vásárolt élelmezés előirányzatát a szociális gyermekétkeztetés kiadásai miatt
kell módosítani.
Véglegesen átadott pénzeszközök
-326
Összességében az előirányzat csökken, a civil szervezeteknek tervezett
támogatási összeg nem kerül felhasználásra
Egyéb támogatások
+186
A javasolt előirányzat módosítást a megítélt lakbértámogatások illetve a
köztemetés költségeinek megtérítése indokolja.
Felhalmozási kiadások
+33.483
A módosító javaslat érinti a felújítások és beruházások előirányzatát
egyaránt. Az előterjesztés utolsó részében részletesen indokolva
Tartalék
+4.527
Az előirányzat módosítása szükséges a Polgármesteri keret felhasználása, a
lakosság által befizetett összegek betéti kamatának tartalékba helyezése,
valamint az előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tétel(módosítás
eredményeképpen) beemelése miatt.

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen + 5 544 e Ft-tal
Étkezési térítési díj bevétele:
+ 5 424 e Ft
A nyári szociális gyermekétkeztetés bevétele:
+ 4 339 e Ft
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja:
+ 1 085 e Ft
Egyéb intézményi működési bevételek:
+ 120 e Ft
Elektromos sütő és gázüzemű főzőüst értékesítésének bevétele: + 96 e Ft
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja:
+ 24 e Ft
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 6 171 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen
Bér kiadások előirányzata:
Nyári szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók gyakorlati díja
A 2009. évi dec. havi kereset-kiegészítés összegének átcsoportosítása:
-Közalk.túlóra, túlszolgálatának előirányzatának összegéből:
- 118 e Ft
-Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásaihoz:
+ 118 e Ft
A mozgóbér fedezet előirányzatának átcsoportosítása :
-Mozgóbér fedezet előirányzatának összegéből:
- 441 e Ft
-Közalk.egyéb felt.től függő pótlékainak fedezetére:
+ 441 e Ft

+ 348 e Ft-tal
+ 104 e Ft

Egyéb személyi juttatások előirányzata:
+ 244 e Ft
Telefon beszélgetés 20 %-a utáni fizetési kötelezettség éves összegével: + 44 e Ft
Természetbeni étkezési hozzájárulás (2009.december havi) összegével + 200 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát javaslom megemelni összesen
+ 37 e Ft-tal
Társadalombiztosítási járulék előirányzata:
+ 11 e Ft
Telefonbeszélgetés 20 %-a utáni fizetési kötelezettség járulékával:
Ebből: -Nyugdíj biztosítási járulék összege:
+ 10 e Ft
-Természetbeni egészségbiztosítási járulék összege:
+ 1 e Ft
Munkaadói járulék előirányzata:
+ 20 e Ft
A 2009. évi december havi bér után fizetendő összeggel
Táppénz hozzájárulás előirányzata:
+ 6 e Ft
A kifizetett táppénz összegével
A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni összesen
Vásárolt élelmezés előirányzata:
A nyári szociális gyermekétkeztetés nyersanyag költsége: + 2 438 e Ft
Energia kiadások előirányzata:
A volt Bölcsőde épületének energia felhasználása:
+ 500 e Ft
Ebből: -gáz energia felhasználás éves díja:
+ 400 e Ft
-villamos energia felhasználás éves díja: + 100 e Ft
Egyéb működési dologi kiadások előirányzata:
-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összege
+ 80 e Ft
-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés összege
+ 112 e Ft
Ebből: -Automata mosógép vásárlás
+ 68 e Ft
-Nyomtató vásárlás
+ 44 e Ft
-Egyéb készletbeszerzés összege nő:
+ 150 e Ft
( A növekedés a volt Bölcsőde épületének felújításához
felhasznált anyagok beszerzéséből adódik.)
-Karbantartás, kisjavítás kiadásának összege:
+ 1 140 e Ft
Ebből:-gépjármű javítási költsége:
+ 90 e Ft
-az épület karbantartás munkadíja
+ 800 e Ft
-konyhai berendezések javítási ktg-e: + 250 e Ft
-ÁFA kiadások előirányzata
+ 1 109 e Ft
Ebből: Élelmiszerbeszerzés ÁFÁ-ja:
+ 609 e Ft
Energia kiadások ÁFÁ-ja:
+ 125 e Ft
Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja:
+ 371 e Ft
ÁFA befizetési kötelezettég:
+ 4 e Ft
- Késedelmi kamat kiadás összege
+ 5 e Ft
-Munkáltató által fizetendő SZJA összege:
+ 252 e Ft
Ebből:-telefon beszélgetés után fizetendő járulék: + 24 e Ft

+ 5 786 e Ft-tal
+ 2 438 e Ft
+ 500 e Ft

+ 2 848 e Ft

- Étkezési hozzájárulás után fizetendő összeggel

+ 228 e Ft

B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Bevételi előirányzat javasolt emelése+ 16102 eFt, amely többnyire a 2010.évi árvízvédekezési
munkálatok miatt lépte túl a tervezett bevételt + 16.010.-eFt és a 0113001 Zöldségféle eladás +
330.-eFt,illetve a 0220001 Fakitermelés szakfeladaton + 350 eFt –al és a 3822001 Veszélyes hulladék
kezelés ártalmatlanítás szakfeladatokon tervezett bevétel kiesés -588 eFt amely 2010.március 1-én
visszakerült a Polgármesteri Hivatalhoz.

Kiadási előirányzat javasolt emelése + 8877 eFt
beruházás,felújítás + 1417 eFt

+ bér + 1743 eFt +járulék + 508 eFt +

Valamennyi szakfeladaton a túlóra és a vele kapcsolatos járulákok az árvízvédekezési munkálatok
miatt keletkeztek.
0113001 Zöldségféle, dinnye gyökér gumosnövény termesztése melyen + 80 eFt (üzemanyag,szakmai
anyag,vegyszerbeszerzés) dologi kiadás nem került megtervezésre.
3811031 Település hulladék begyűjtés szállítás szakfeladaton a hulladékszállító autó vátójának
felújítása miatt lépte túl a karbantartásra betervezett költséget, illetve a hulladékkezelői engedélyek
kiváltása miatt + 750 eFt ei növelése szükséges.
3822001 Veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása szakfeladaton a dologi kiadás csökkentése –
1753 e Ft értékben a 2010.március 1-én visszakerült a Polgármesteri Hivatalhoz azért vált
szükségessé az ei. módosítása.
68200112 Lakóingatlan bérbeadás szakfeladaton technikai rendezés történt a karbantartás ei-ról
1103 e Ft át lett csoportosítva az épület felújításra a Damjanich 155.(bíró kastély) lakóingatlan
ablakcseréje miatt.
81300012 Zöldterület kezelés szakfeladaton a +1033 eFt túllépés az egyéb készlet beszerzésen a
facsemete beszerzés és szállítás illetve áfa befizetése miatt történt.
84254112 Ár és Belvízvédekezés szakfeladaton az árvízvédelemmel kapcsolatos költségek miatt
történt a túllépés + 9870 e Ft energia+egyéb+áfa illetve 2 db merülő szivattyú beszerzése vált
szükségessé +314 eFt értékben az ei.növelése
9603021 Köztemető fenntartás szakfeladaton technikai rendezés történt államháztartáson kívül
továbbszámlázott beszerzés illetve értékesítés tekintetében.1500 e Ft értékben.
C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I. Személyi juttatás
= Bér
Dr Sáfár Csilla ügyeleti díja.

+ 2.038 eFt
+ 1.805

+ 1.754

Keresetkiegészítés korrekció
II. Járulékok
Ügyeleti díj és ker,kieg. utáni járulékok

- 51
+ 472

III. Dologi kiadások

+ 472
- 188

= Ügyeleti díj
- 1.805
Ügyeleti díj csökkenés átcsoportosítás
személyi juttatásra (Dr Sáfár Csilla)
= Egyéb dologi kiadások
1.617
Irodaszer, gyógyszer, vegyszer, szakmai anyag
injekciók, fecskendő, tű, infúziók, branül,
EKG szalag, számítógép beszerzés
nyomtató, ólomkötény, számítógép asztal
vásárlás, ügyeleti autó javítás, fogászati kezelőe.
javítása, légkondicionáló átszerelése.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET)
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 324.598 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, melyet a
Képviselő-testület ezidáig egy alkalommal módosított , 332.679 eFt-ra. Jelen előterjesztésben
ismételten javaslatot teszünk az előirányzat emelésére: 332.679 eFt-ról 372.008 eFt-ra . A javaslat
már meglévő kötelezettségvállalásokat tartalmaz.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat terjesztett elő módosítási javaslatot, mely teljes egészében a
szakképzési hozzájárulás felhasználásának eredménye. Összege 4.429 eFt, mely emeléssel az Iskola
beruházásainak értéke 5.062 eFt-ra nő.
A Polgármesteri Hivatalnál a módosító javaslatok többsége technikai jellegű, jogszabályi változásból
adódik. A beruházásokat, felújításokat megfelelő szakfeladatokon szerepeltetjük. Megfelelő
szakfeladatra kerül átvezetésre a Település központ II. ütem, a Szennyvízhálózat építés tervezési
kiadásai, a víztorony fejcsere előirányzata, a Felszabadulás út 147. szám alatti ingatlan vásárlás,
valamint a Művelődési Ház felújítás és játszótér építés komplex kiadásból a Játszótér építés. A Kétpói
hulladéklerakó beruházás, bírói végzés alapján a Felszabadulás úti autóbusz öböl áthelyezése, melyre
külön kötelezettség vállalási javaslat készült, a könyvtári fejlesztéshez kapcsolódó TIOP pályázat
előirányzata, valamint az örményesi pénzügyi igazgatási szakfeladaton 1 db számítógép beszerzése
eddig nem szerepelt a költségvetésben ezek beemelésére tett javaslatot tartalmazza a felhalmozási
kiadások módosító javaslata.
Az önállóan működő intézmények közül a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény mind a felújítások,
mint a beruházások előirányzatára tett módosítási javaslatot. A felújítási feladatoknál a dologi
kiadások előirányzatából átcsoportosítani javasoljuk a Bíró kastély nyílászáró cseréjének kiadásait,
valamint beszerzésre került 2 db merülő szivattyú, ( eszközpótlás) .

Fentiek alapján kérem a költségvetés módosítására tett javaslatot szíveskedjenek elfogadni az alábbi
rendelet tervezettel.

Fegyvernek, 2010. szeptember 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2010.(......) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138.
§. (1) bek. 1.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakra Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

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

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

eFt-ról
2.041.620
1.680.478
292.975
68.167

eFt-ra
2.172.190
1.766.593
334.704
70.893

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

0
68.167
2.041.620
1.673.141
343.754
24.725
0
24.725

0
70.893
2.172.190
1.763.872
383.593
24.725
0
24.725

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

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

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

eFt-ról
797.499
456.845
340.654
702.859
10.591
432.614
10.436
0
68.167
13.759

eFt-ra
860.497
515.785
344.712
739.849
32.989
433.222
15.286
0
70.893
13.759

-fejlesztési c. pénzmaradvány
- kölcsönök visszatérülése
3.§.

633
5.062

633
5.062

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

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Támogatás értékű kiadások
Felhalmozási célú kiadások
Felújítások kiadásai
Működési célú tartalék
Fejlesztési célú tartalék
Adott kölcsönök
Működési hitelek kiadásai
Fejlesztési hitelek kiadásai
4.§.

eFt-ról
660.742
172.098
641.995
6.775
179.603
2.015
7.967
241.519
91.150
5.986
3.841
3.194
0
24.725

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

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

„ a) A költségvetési működési többlet összege: 4.668 e Ft, melyet az előző évek negatív
pénzmaradványának csökkentésére a működési tartalékok között kell szerepeltetni.
b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 70.893 eFt, melyet hosszú lejáratú fejlesztési
hitel felvétellel kell finanszírozni, a 4. sz. melléklet szerinti beruházási feladatokra.”
5. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési tartalék



14.354 eFt , melyből

Működési tartalék : 9.993 eFt
= polgármesteri keret 640 eFt.
= Előző évek negatív pénzmaradványát csökkentő tartalék 8.013 eFt
Fejlesztési tartalék : 4.361 eFt
=Szennyvízhálózat lakossági befizetések 1.721 eFt

6.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
Készítette: Temesváriné B. Ágnes

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére az
önkormányzati rendeletek és egyéb, díjakat tartalmazó határozatok felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést
megalapozó rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár- és
díjtételekre.
Ezt a felülvizsgálatot részben elvégeztük, azonban a rendeletek többségénél nem tudunk
érdemi javaslatot tenni, mivel a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatban tervezett
önkormányzatot érintő támogatások mértékét nem ismerjük. Ezért erre vonatkozóan a
képviselőtestület novemberi ülésére lehet javaslattal élni.
A díjtételek módosítását azért sem javasoljuk az esetek többségében, mivel az elmúlt
időszakban végrehajtott emeléseknél a díjtételek jelentősen megnövekedtek, viszont a
lakosság jövedelme nem változott, adott esetben csökkent, az önkormányzat kintlévősége
folyamatosan nő.
A rendeletmódosítással egyidejűleg teszünk javaslatot a szabálysértési bírság 30.000,- Ft-ról
50.000,- Ft-ra emeléséről, mert a törvény 2010. augusztus 19-től változott.

A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL RÉSZLETESEN

I.
ADÓRENDELETEK:

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az adórendeletek végrehajtásáról az alábbiak szerint
tájékoztatjuk a T. Képviselőtestületet:
Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti
előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2010. szeptember 06-ig beérkezett
adatok alapján):
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(adatok e Ft-ban)
Sorszám

Adónem

KV. Terv

2010.01.01. Nyitó Előírások-Törlések
hátralék
egyenlege

Befizetések

Összes hátralék
melyből később
esedékes

1.

M agánszemélyek
komm. adója

16 164

6 376

20 626

12 810

13908
6616

2.

Helyi iparűzési adó

40 699

19 509

49 030

18 688

46484
26227

3.

Gépjárműadó

25 400

15 122

33 152

18 585

29579
13119

4.

Letéti számla

6 350

2 004

6 884

5 039

3837
2394

- mezőőri járulék

3 150

1 091

3 417

2 478

2023
1202

- közcélú érd. hj.

3 200

913

3 467

2 561

1814
1192

88 613

43 011

109 692

55 122

93808
48356

Összesen:

A bevételi tervszámok eléréséhez a korábbi évek gyakorlatát követve számos végrehajtási
cselekményeket foganatosítunk (letiltás, jelzálogjog bejegyeztetés, forgalomból való kivonás).
Egyre több az olyan behajtási eljárás, amely bevételt egyáltalán nem eredményezett, illetve
egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy
bevételt hozzon. A behajtási eljárások eredményességét nagyban befolyásolja, hogy a
végrehajtáshoz szükséges adatok beszerzése rendkívül munka- és időigényes. A folyamatos
adóbeszedési munka eredménye, hogy 2009. évben 97.573 e Ft adóbevétel realizálódott, az
előirányzat 83 %-a.
Az adóbevételek alakulását vizsgálva jelen időpontig 55.122 eFt adóbevétel folyt be, ami a
költségvetésben tervezettnek 62 %-a, valamint a nyitó hátralék 13.000 eFt-tal csökkent
2010.01.01-jei állapothoz képest.
Összességében megállapítható, hogy figyelembe véve a helyi adók szeptember 15-ig esedékes
összegét a tavalyi évhez hasonlóan év végéig várható az adóbevétel realizálódása.
1.1. Gépjárműadó
A gépjármű-adóztatást a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII.
törvény szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Közigazgatási És Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.
2010. július 31-i állapotnak megfelelően 1267 fő adóalany 1838 db gépjármű után fizet adót.
Az alapadó 37.592 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 33.538 eFt a fizetési
kötelezettség. A súlyos mozgáskorlátozottságra adható mentességet 48 fő tudta igénybe venni,
ami 535.210,- Ft adott adómentességet jelent. (2009-ben 50 fő volt, 472.180,- Ft adott
mentesség).
Gépjármű nyilvántartás 2010. július 31-i állapotnak megfelelően:

3

2010
Gépjármű fajta
Darab
Személygépjármű
Autóbusz

1 300

Kedvezmény
Alapadó
össz.
16 469 665
0

Mentesség
össz.
1 022 710

15 042 720

Éves adó

5

289 860

7 728

91 080

191 052

172

9 284 820

572 010

467 682

7 668 978

Vontató

11

1 144 680

85 320

0

1 059 360

Motorkerékpár

98

1 276 200

0

0

1 165 300

4

30 360

0

0

30 360

Pótkocsi

216

8 926 860

0

703 800

8 217 540

Utánfutó

32

169 740

0

0

162 840

1 838

37 592 185

665 058

2 285 272

33 538 150

Tehergépkocsi

Lakókocsi

Összesen

2009. évről 2010-re a gépjárművek száma 72-vel csökkent ennek ellenére a bevétel 4.399 eFt
növekedést eredményezett, melynek oka a 2010. évtől a 15 %-os mértékű gépjárműadó
emelés.
A gépjárműadó hátralék behajtása érdekében az egy éven túli gépjárműadó tartozások esetén
kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból való kivonását. Ezen intézkedések során
továbbra is nagyban megnehezíti munkánkat, hogy egyrészt már nem a hátralékos adózók a
tulajdonosai az érintett gépjárműveknek, másrészt számos gépjármű forgalomból való
kivonása már a korábbi években megtörtént. A végrehajtási munka során fizetési letiltás
foganatosításával 304 eFt adóbevétel teljesült. Oka: az 1.2. pontnál írtak.
Fizetési halasztást ezen adónemből 2 adózó kapott 1.918 eFt összegre.
1.2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára
vonatkozó adómaximum 2010. január 01-től 12.000,- Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az
adó mértéke 2010. január 01. napjától ingatlanonként évente 9.000,-Ft, üresen álló lakás
és beépítetlen telek tulajdonosát 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg.
Az idei évben 2.672 db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk 20.709 eFt, kommunális
beruházás miatt 220 ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó
megfizetése alól, ami 1.980 eFt adott kedvezményt jelent. A bevallások alapján 224 ingatlant
nem laknak életvitelszerűen, valamint 78 db beépítetlen telek van, ezért csak az adó 50 %-át
fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai, ami 1.359 eFt adott kedvezményt jelent.
A mai napig 195 db egyösszegű szennyvíz beruházás megállapodás jött létre (4 db közületi,
191 db lakossági megállapodás), 13 db visszakérés történt, így jelenleg 182 db élő szerződés
van 16.209 eFt,- Ft összeggel. 173 fő kért kommunális adómentességet, 5 fő közműfejlesztési
hozzájárulás 25 %-os mértékű támogatás igénylését választotta.
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Az OEP részére 145 megkeresést küldtünk az adózók munkáltatójára vonatkozó adatainak
tudakozása céljából. Ennek eredményeként munkabér-letiltásból ezen adónemből 502 eFt
bevétel teljesült. A letiltások foganatosítása során 86 eljárás eredménytelenül zárult, mert
adózók nem bejelentett munkahellyel rendelkeztek, vagy egyáltalán nem rendelkeztek
munkahellyel, a kapott ellátás letiltás alá nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen
nem volt található. Azoknál a munkahellyel nem rendelkező adózóknál, akik valamilyen
Önkormányzat által folyósított ellátásban részesülnek nyilatkozatuk alapján tartozásuk
levonásra kerül, amivel havonta kb. 50.000,- Ft-tal csökken a hátralék összege. A kommunális
adó meg nem fizetése miatt 35 esetben jelzálogjog bejegyeztetésére került sor a Körzeti
Földhivatalnál.

2010. évi adatok
Megnevezés
Ingatlanok
száma (db)

Építmény

2011. évre várható adatok

Évi adóösszeg
(9.000,- Ft/év)
eFt

Ingatlanok
száma (db)

Évi adóösszeg
(9.000,-Ft/év)
eFt

2 594

23 346

2 598

23 382

78

351

78

351

2 672

23 697

2 676

23 733

Kommunális beruházás
mentes ingatlan:

220

1 980

211

1 899

Nem életvitelszerűen
lakott (50 %-os kedv.)

224

1008

224

1008

Telek
Adótárgyak összesen

Éves adókivetés

20 709

20 826

1.3. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet:
2009. évről 384 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2009. évre számolt iparűzési
adó összege 47.433 eFt.
Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2009. évi adófizetési kötelezettség hogyan
oszlott meg az adóalanyok tevékenysége szerint:
Tevékenységi kör
megnevezése
Mezőgazdasági vállalkozók

Adóalanyok száma

2009. évi adóalap összege
(eFt)

2009. évi iparűzési adó
fizetési kötelezettség (eFt)

26

258 768

5 175

139

127 538

2 551

Ipar

20

389 495

7 790

Kereskedelem

58

297 052

5 941

Vendéglátás

18

130 732

2 615

Szolgáltatás

123

1 168 051

23 361

Összesen

384

2 371 636

47 433

Őstermelők
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Az iparűzési adóalanyok száma a korábbi évekhez viszonyítva közel azonos, az adóalap a
korábbi évek növekedési tendenciájával szemben 2009-ben csökkent. Ennek oka a
vállalkozásokat is érintő nehéz gazdasági helyzet. 14 fő vállalkozást szólítottunk fel bevallási
kötelezettségének teljesítésére.
2009-ban ellenőriztük a 2008-es adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások
valódiságát utóellenőrzés formájában, a vizsgálat 35 adózóra terjedt ki, mely ellenőrzések
2010-ben is folytatódnak. Az ellenőrzések során az adózók által bevallott adó és az
ellenőrzéssel feltárt adó között eltérést nem találtunk.
Az iparűzési adó fizetési halasztását 2 adózó kérte, 1.063 eFt összegre.
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII.
törvény hatálybalépésének napjával, 2010. június 29-ével a helyi iparűzési adóban az
adóigazgatási hatáskör az állami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati
adóhatóságokhoz.
Az adóigazgatási hatáskör visszahelyezésével az önkormányzati
adóhatóságnak rendelkezésre kell állnia a bevallási, bejelentkezési nyomtatványoknak, ezért a
rendelet módosítását javasoljuk. (1.§-3.§.)
A jelenlegi 2%-ban megállapított adómérték a törvényben meghatározott maximális
adómértékkel azonos.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
……./2010.(IX.23.) rendelet-tervezete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999. (X.2.) számú rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990.
évi C. tv. 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 9. §-a kiegészül „Az adóelőleg megállapítása a Htv. 41. §-a alapján történik.”
2. § A rendelet 10. §-a kiegészül „A vállalkozó köteles az e rendelet 1-3. számú melléklete,
valamint az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 10.,12., melléklete
szerinti nyomtatványon adóbevallást tenni.” szövegrésszel.
3. § A rendelet 11. §-a kiegészül „Az adófizetést ─ ide értve az adóelőleget ─ önadózással
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal 11745066-15409993-03540000 számú
iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni.” szövegrésszel.
4. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
5. §. E rendelet 2010. október 01. napján lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 13.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
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2.) Vállalkozók támogatása
A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) helyi rendelet előírása szerint a
korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján 3.000,- Ft/fő/év az alábbi összegű
támogatások kerültek kiutalásra:
Időszak

Összeg (Ft)

2009
2008
2007
2006

975 000
1 056 000
753 000
767 700

Foglalkoztatottak Vállalkozások
száma (fő)
száma (db)
325
59
352
65
251
62
256
58

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

3.) Járulékszerű bevételek
3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) számú önkormányzati rendelet
2010. évben lakosaink összesen 5181,7224 ha külterületi föld után fizetnek mezőőri járulékot
és 5156,572 ha után állapítottunk meg a földhasználóknak közcélú érdekeltségi hozzájárulást.
A terület nagysága a tavalyi évhez képest mind a mezőőri járulék, mind a közcélú érdekeltségi
hozzájárulás esetén közel azonos. Mezőőri járulékot 238 fő földhasználó, míg közcélú
érdekeltségi hozzájárulást 181 fő fizet. A területbeli illetve fizetésre kötelezettek számának
eltérését az okozza, hogy a közcélú érdekeltségi hozzájárulást 1 hektár alatti terület esetén
nem kell megfizetni a földhasználóknak.
A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1től, illetve 2006. január 01-től) Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó,
gyümölcsös területekre 350,-Ft/év, gyep területre 100,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő,
zöldség, gyümölcsös esetén 700,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 100,- Ft/ha/év. Az
erdő művelési ágú után nem kell járulékot fizetni.
Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulék fizetési kötelezettség alá vont termőföldeket
művelési áganként:

Megnevezés

Mezőőri járulék

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag
A rendelet módosítását nem javasoljuk.

238
5181,7224
4777,6223
48,3299
355,7702
-----

2010. évi előírás
(eFt)
3417

Befizetés
(eFt)
2478
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A közcélú érdekeltségi hozzájárulást 2010. január 1-től az Országgyűlés törvényben eltörölte,
ezért megfontolandó, hogy a gazdákkal egyeztetve (2011. évben) a mezőőri járulék
jelentősebben emelkedjen és ebből a pénzből az önkormányzat maga és vállalkozóval a
földutak karbantartását biztosítsa.
3.2. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 25/1999. (III.25.) számú határozat
2010. január 01-től a hozzájárulás mértéke szántó, kert, szőlő, gyümölcsös esetén 700,Ft/ha/év, rét, legelő, gyep esetén 300,- Ft/ha/év.
A mezőőri járulék és a közcélú érdekeltségi hozzájárulás hátralék összesen 3.837 eFt, melyből
később esedékes 2.394 eFt. A különbözet 1.443 eFt, mely összegre végrehajtási cselekményt
foganatosítottunk, a letiltás folyamatban van.
Az alábbi tábla tartalmazza a közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá vont
termőföldeket művelési áganként:
Megnevezés

Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
Bevallott területek (ha)
-Szántó
-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

Közcélú
érd. hj.

181
5156,572
4752,8558
47,9460
355,7702
-----

2010. évi
előírás
(eFt)
3467

Befizetés
(eFt)

2561

A határozat eltörlését javasoljuk az alábbiak szerint:.
……./2010.(IX.23.) sz.

határozati javaslat

A közcélú érdekeltségi hozzájárulásról szóló 25/1999.(III.25.) sz. határozat
visszavonásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közcélú
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 25/1999.(III.25.) sz. határozatot 2010.
december 31. napjával visszavonja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Adócsoport
Fegyvernek, 2010. szeptember 16.
(: Huber Ferenc :)
polgármester
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II.
ÁR- ÉS DÍJTÉTELEKET TARTALMAZÓ RENDELETEK:
1.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993.(XII.16.) sz. rendelet módosítása:
A lakbér mértéke 2009. január 1-től emelkedett:
- összkomfortos lakás: 175,- Ft/m2 + ÁFA-tól 182,- Ft/m2 + ÁFA-ig
- komfortos lakás:
158,- Ft/m2 + ÁFA-tól 164,- Ft/m2 + ÁFA-ig
- félkomfortos lakás: 142,- Ft/m2 + ÁFA-tól 148,- Ft/m2 + ÁFA-ig
- komfortos lakás:
100,- Ft/m2 + ÁFA-tól 104,- Ft/m2 + ÁFA-ig
- szükséglakás:
67,- Ft/m2 + ÁFA-tól 70,- Ft/m2 + ÁFA-ig
Nem javasoljuk emelni a díjat.
Javasoljuk viszont az alábbi módosításokat:
a.) Az értékesített lakások esetén a részletfizetésre felszámított 10 % kamat eltörlését, melyet
négy évig kell fizetni a rendelet szerint (Rendelet 13. §. (3) bek. 3.) pont 2. és 3. francia
bekezdése és a 13. §. (4) bek. 3.) pont 2. és 3. francia bek.) az alábbi indokok miatt:
- A rendelkezés végrehajtása bonyolult, a vevők nem értik.
- A kamat mértéke magas és az utóbbi időben a szociális jelleggel vásárolt lakások
értékesítése történt. A rendelet célja az volt, hogy a meglévő lakások értékesítésénél a
vevőt ösztönözzük a minél gyorsabb fizetésre.
- A szociális lakással vásárolt ingatlanoknál – tekintettel az érintettekre – a kamat
jelentősen növelné a törlesztést és a kintlévőségeink nőnének.
b.) A rendelet 11. §. (2) bekezdését kiegészíteni: egyedülálló esetén 30 % lakbérkedvezményt
adni kérelemre, amennyiben 50 m2-nél nagyobb lakást bérel a bérlő.
Az utóbbi időben jelentősen megnőtt azon egyedülálló közalkalmazottak száma, akik
bérlakást igényelnek. A lakbér nagy terhet jelent az egy fizetésből élőknek. A lakás egy
részét nem használják, kisebb lakást pedig az önkormányzat nem tud felajánlani, ezért
javasoljuk a rendelet módosítását.
c.) A lakásbérlet megszűnése esetén fizetett pénzbeli hozzájárulás kifizetését eltörölni
javasoljuk, mivel elég nagy a mozgás a bérlemények tekintetében, a bérlők a felújítást
kiköltözéskor nem végzik el és 4 havi bérleti díj visszafizetése nagy teher az
önkormányzatnak. (Rendelet 9. §. (1)-(2) bek.)
d.) A szöveg pontosítása szükséges (Rendelet 13. §. (3) bek. 2. francia bekezdésben, mivel a
törvény szerint az elkülönített számlán nem kell minden bevételt kezelni, csak a lakás
értékesítéséből származó bevételt, valamint a felújítási és lakásvásárlási kiadásokat.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2010.(X…..) sz. rendelet-tervezete
A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére szóló 1993. évi LXXVIII.tv. és az
Ötv. 16. §. (1) bek. alapján a képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 9. §. (1)-(2) bek. hatályát veszti.
2. §. A rendelet 11. §. (2) bek. kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„Egyedül élő esetén írásbeli kérelemre 30 % kedvezmény adható, ha a bérlemény 50 m2
feletti.
3. §. A rendelet 13. §. (3) bek. 3.) pont második és harmadik francia bekezdése és a (4) bek.
4.) pont második és harmadik francia bekezdése hatályát veszti.
4. §. A rendelet 15. §. (3) bekezdés második francia bekezdése hatályát veszti, helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és bérleményekkel kapcsolatos értékesítésből
származó bevételeket és a felújításuk során felmerült kiadásokat.”
5. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
6. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.
(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

2.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) sz. rendelet
módosítása
2009. július 1-től emelkedett a közszolgáltatás díja:
- 120 l-es tartály esetén
264,- Ft-ról 281,- Ft/hét-re
- 240 l-es tartály esetén
528,- Ft-ról 562,- Ft/hét-re
- 1100 l-es tartály esetén
2420,- Ft-ról 2574,- Ft/hét-re
2009. november 1-től a zsák díja:
- 70 l-es zsák:
nettó beszerzési ár + 35 % + 178,- Ft közszolg.díj
- 120 l-es zsák:
nettó beszerzési ár + 35 % + 305,- Ft közszolg.díj
Nem javasoljuk emelni a díjtételeket.
A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) sz. –
46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, a 9/2005.(III.1.), a
16/2005.(IV.29.), a 21/2005.(VI.2.), a 25/2005.(IX.30.), az 53/2005.(XII.1.), a
30/2006.(IX.27.), a 18/2007.(IX.28.), a 36/2007.(XII.27.), a 22/2008.)X.1.), a
12/2009.(VI.4.) és a 24/2009.(X.15.). sz rendelettel módosított – rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet vegyes rendelkezésének 21. §. (1) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra
módosul.
2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

3.) Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz.
rendelet módosítása
A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Egyéb módosító javaslat nincs.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
Az állattartásról és az állati hulladék elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz. – a
35/2005.(IX.30.), a 17/2007.(IX.28.) és a 10/2008.(III.5.) sz. rendeletekkel módosított –
rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet V. fejezet: eljárási, végrehajtási szabályok, szabálysértési eljárás részének 19.
§. (2) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra módosul.
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2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

4.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása
A Tisztelt Képviselőtestület! A közterület használatról szóló rendelet alkalmazásánál
legnagyobb problémát a Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusítóhelyek és az
ahhoz kapcsolódó közterületen – „piaci napokon” - történő árusítás jelenti. A terület
adottságai és az árusok számának növekedése miatt, a a Dózsa Gy. út útburkolatát is
igénybe veszik az árusításra. Az úttest igénybevételével balesetveszélyt okoznak és
akadályozzák gépjárműforgalmat is. A Dózsa Gy. út 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan előtti közterület igénybevételével valamint Felszabadulás út 161. szám alatti
ingatlannál történt bontási munkálatok után azonban kialakult egy olyan szabad terület ahol
ezen árusok elhelyezésével megoldható az előző probléma ezért javaslom hogy árusításra a
Dózsa Gy. 6. sz. előtti közterületet valamint a Felszabadulás út 161. számú ingatlan mögötti
területet jelöljük ki. (Mellékelt rajz alapján)
A rendelet módosítását teszi szükségessé továbbá, hogy a 2. sz. mellékletben még a
Tűzoltószertár előtti terület van megjelölve, azonban a tényleges árusítás, a Felszabadulás út
161. sz. mögötti közterületen történik.
Ezzel lehetővé válik, hogy kérjük a Rendőrség segítségét az önkormányzati rendelet
betartásának ellenőrzésében.
A jelenlegi díjtételek 2008. január 1-től érvényesek, ezért nem javasoljuk ezek módosítását.
A rendeletet a szabálysértés miatt is szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
A közterület használatról szóló – 29/2005>(IX.30.), 36/2006.(XII.1.), 13/2007.(IX.28.) és a
2/2008.(II.7.) sz. rendeletekkel módosított – 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet
módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet vegyes rendelkezésének 16. §. (1) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra
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módosul.
2. § A rendelet 2. sz. melléklet 1.) pontja hatályát veszti.
3. §. A rendelet 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
„5.) Felszabadulás út 161. számú ingatlan mögötti terület”
4. §. A rendelet 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Dózsa Gy. út 6. számú ingatlan előtti terület”
5. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
6. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

5.) Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) sz. rendelet módosítása
A jelenlegi díjtétel – 200,- Ft/m3 – 2010. július 1-től érvényes, ezért nem javasoljuk ezek
módosítását.
A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) rendelettel elfogadott a
43/2004.(XI.25.), a 15/2005.(IV.29.), a 30/2005.(IX.30.), a 49/2005.(XII.1.), a
16/2007.(IX.28.), a 24/2008.(X.1.) és a 10/2010.(III.31.) sz. rendeletekkel módosított,
valamint a 43/2004.(XI.25.), rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet záró rendelkezésének 10. §. (1) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra
módosul.

13
2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(:Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

6.) Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) sz. rendelet módosítása
A rendeletet rendszeresen módosította a Képviselőtestület, a jelenlegi díjtételek, amelyek
2010. július 1-től érvényesek:
Sírhely
- 1-es sírhely
- 2-es sírhely
- gyermek sírhely
- urnasírhely
- urnafal

temetkezési díjak (Ft)
18.000,28.000,7.000,10.000,10.000,-

újraváltás díja (Ft)
21.300,31.900,5.300,5.000,5.000,-

A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) sz. – a 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt, a 28/2005.(IX.30.), a 12/2007.(IX.28.) és a 19/2008.(IX.1.), a
11/2010.(III.31.) sz rendeletekkel módosított - rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §. A rendelet záró rendelkezésének 16. §. (1) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra
módosul.
2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
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Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

7.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
30/1995.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Második módosító javaslat: A rendelet alkalmazására a Vendel napi búcsúvásár idején kerül
sor. A vásár megtartásából származó bevétel eddig három tételből származott. A
mutatványosok által bérelt Dobó tér bérleti díjából , valamint a vásározó árusoktól beszedett
helypénz és ideiglenes iparűzési adó átalány díjából. A helyi iparűzési adóról szóló
21/1998.X.2./ rendelet módosítása miatt, 2010. évtől nem kell ideiglenes iparűzési adó
átalányt (800 Ft) fizetni az árusoknak, így kb. 100.000 Ft bevétel kiesés várható a búcsúvásár
bevételénél.
A fentiek miatt várható, bevétel kiesés elkerülésének érdekében, javasoljuk hogy a helypénz
mértékét tartalmazó 1. számú melléklet 2. pontjában szereplő 250 FT+Áfa/m/nap díjtétel, 280
Ft+Áfa/m/nap összegre emelkedjen.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
Az 5/2008.(II.7.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt és a
18/2010.(VI.24.) sz. rendelettel módosított 30/1995.(XI.27.) sz. Fegyvernek
Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló rendelet
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 8. §-ában a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra módosul.
2. §. A rendelet 1. sz. mellékletének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. bazár, népművészeti stb. árusítás (búcsúi és
vásári napokon)

m/nap 280,- Ft + ÁFA”

3. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
4. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
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Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

8.) A település folyékony hulladékgazdálkodásáról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelet
módosítása
A rendeletben szereplő díjtétel 2010. augusztus 1-től emelkedett. Az érvényben lévő díjtételek
az alábbiak:
- a szennyvíz ártalmatlanítási díja: 330,- Ft/m3 + ÁFA
- lakossági szennyvíz ártalmatlanítási díjból 82,- Ft/m3 + ÁFA kedvezményt biztosít.
- a szennyvíz szállítást végző vállalkozó részére fizetendő szolg.díj: 506,- Ft/m3 + ÁFA
(2008. április 01-től)
- a szennyvízszippantást végző vállalkozó részére fizetendő szolgáltatáshoz kapcsolódó
adminisztrációs díj: 30,- Ft/m3 + ÁFA
A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…….../2010.(IX.23.) sz. rendelet-tervezete
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. - a
33/2003.(IX.4.), a 41/2003.(IX.26.), a 29/2004.(X.7.), az 5/2005.(III.1.), a 9/2006.(II.24.), a
18/2006.(V.2.), a 21/2006.(VI.1.), a 15/2007.(IX.28.), a 17/2008.(V.30.), a 23/2008.(X.1.), a
9/2010.(III.31.) és a 20/2010.(VII.22.) sz. rendeletekkel módosított - rendelet
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23 §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 11. §-ában a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra módosul.
2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. E rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
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9.) A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. rendelet módosítása
A rendelet utoljára 2006. évben lett módosítva, de továbbra sem javasoljuk a módosítást
forrás hiányában.

10.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosítása
Jelenleg nem indítványozzuk a rendelet módosítását, a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. módosítása esetén felül kell vizsgálni a rendeletet.
11.) A foglalkoztatást elősegítő támogatásról szóló 15/1995.(IV.28.) sz. rendelet
módosítása
A rendelet 2009. évben lett módosítva, nem javasoljuk a módosítást.
12.) A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) sz. rendelet módosítása
A lakásépítések támogatása:
- Lakásépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön összege:
- Lakásbővítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön összege:
- Lakásvásárhoz nyújtott kamatmentes kölcsön összege:

300.000,- Ft
150.000,- Ft
340.000,- Ft

A rendelet 2010. évben lett módosítva, a lakásépítéshez, lakásbővítéshez és lakásvásárláshoz
nyújtott kamatmentes támogatás összegét forrás hiányában nem javasoljuk módosítani.
13.) A helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.1.) sz. rendelet módosítása
A rendelet 2009. évben lett módosítva, nem javasoljuk a módosítását.
14.) A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2/2003.(II.6.) sz.
rendelet módosítása
A rendelet 2009. évben lett módosítva, nem javasoljuk a módosítását.
15.) „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) sz. rendelet
módosítása
„FEGYVERNEKÉRT DÍJ” adományozásával a köztisztviselői illetményalap
háromszoros szorzatának megfelelő pénzjutalom jár, ami jelenleg 115.950,- Ft.
„FEGYVERNEK
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ”
és
„FEGYVERNEK
TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” adományozásával a
köztisztviselői illetményalap kétszeres szorzatának megfelelő pénzjutalom jár, ami
jelenleg 77.300,- Ft.
A rendeletet nem javasoljuk módosítani.
16.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosítása
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A rendeletet a szabálysértés miatt szükséges módosítani, mivel 2010. augusztus 19-től az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértés összege 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ftra emelkedett.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2010. (IX.23.) sz. rendelet-tervezete
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. – a 38/2005.(IX.30.), a
23/2007.(IX.28.), a 31/2007.(XII.6.), a 10/2009.(VI.4.), a 29/2009.(XII.3.), a 4/2010./II.26.),
a 17/2010.(VI.24.) sz. rendeletekkel módosított - rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 10. §. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában, a
48. §. (3) bekezdés b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §. A rendelet 18. §. (1) bekezdésében a 30.000,- Ft 50.000,- Ft-ra módosul.
2. §. A Képviselőtestület elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.
3. §. Ez a rendelet 2010. október 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.

(: Huber Ferenc :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

17.) A helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.(V.28.) sz. rendelet módosítása
Hatályos jogszabály szerint január hónapban kell felülvizsgálni, a módosításhoz már érkezett
javaslat, melyet majd a jogszabálynak megfelelően fogunk előterjeszteni.
18.) A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.6.) sz. rendelet módosítása
A rendelet 2010. évben lett módosítva, nem javasoljuk a módosítást.
19.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló 5/1995/(II.1.) sz.
rendelet módosítása
A rendelet módosítása az augusztusi testületi ülésen lett előterjesztve.
20.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/1995.(VI.22.) sz. rendelet módosítása
Az önkormányzati törvény szerint az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell felülvizsgálni,
a 2010. augusztusi ülésen már lett módosítva.
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21.) A 2010. évi nyersanyagnormáról szóló 21/2009.(X.2.) sz. rendelet módosítása
A rendelet 2010. február hónapban módosításra került, önálló napirend keretében lesz
előterjesztve.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármester Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2010. szeptember 10.
(: Huber Ferenc :)
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i
nyersanyagnorma megállapításáról.

ülésére a 2011. évi

Tisztelt Képviselőtestület!
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 3,41 %-os növelését
javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a nyersanyagárak folyamatosan
változnak.
2010. január 1-jétől a felhasznált nyersanyagok egységára összességében 4,36 %-os növekedést mutat.
Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma alakulását mutatja
be:
Megnevezés

2009.évi
norma
Ft.

Bölcsőde:
-reggeli
58.-tízórai
54.-ebéd
151.-uzsonna
54.Bölcsőde átl.em.
Összesen:
317.Óvoda:
- tízórai
58.- ebéd
151.- uzsonna
54.Óvoda átl.em.
összesen:
263.Iskola
- tízórai
70.- ebéd
205- uzsonna
58.Iskola átl.em.
összesen:
333.3,90Felnőtt
- ebéd
224.Össz átl.
Emelkedés
1 137.Össz.átl.emelkedés:

2010.évi
norma
Ft.

Változás
előző évhez
Ft.
%

2011.
norma
Ft.

Változás
előző
évhez
Ft.
%

58.54.151.54.-

0.0.0.0.-

0
0
0
0

60.56.157.56.-

+ 2.+ 2.+ 6.+ 2.-

+ 3,45
+ 3,70
+ 3,97
+ 3,70

317.-

0.-

0

329.-

+ 12.-

+ 3,79

58.151.54.-

0.0.0.-

0
0
0

60.157.56.-

+ 2.+ 6.+ 2.-

+ 3,45
+ 3,97
+ 3,70

263.-

0.-

0

273.-

+ 10.-

+ 3,80

70.205.58.-

0.0.0.-

0
0
0

73.211.60.-

+ 3.+ 6.+ 2.-

+ 4,29
+ 2,93
+ 3,45

333.-

0.-

0

344.-

+ 11.-

+ 3,30

237.-

+ 6.-

+ 2,60

1 183.-

+ 39.-

+ 3,41
+ 3,41

231.1 144.-

+ 7.- + 3,12
+ 7.-

+ 3,12

2010. augusztus 31-ig a nyersanyagnorma eltérés összege 2 556 085-Ft, ami 5,93 %-os megtakarítást
jelent. A 2004. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2000.(X.26.).sz. önkormányzati rendelet 2. paragrafusa
alapján a nyersanyag eltérés éves átlagban az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
Az élelmezési rezsi költség emelését nem javasoljuk. A 2010. évi gazdálkodásunk tapasztalatai alapján
jelenlegi rezsivel fedezni tudjuk a jövő évi bér-, energia-, és egyéb fenntartási kiadásokat.
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Az alábbiakban részletezzük a 2011-re javasolt 3,41 %-os norma emelés alapján az intézmény várható
bevételeit és kiadásait:

Nyersanyag összesen
Helybeli étk. rezsi bev.
Örményes,Kuncsorba,Kétpó étk.
Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele
Rezsi összesen
Nyersanyag és rezsi összesen
Egyéb bevétel
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja
Bevétel Összesen

69 739
36 544
8 970
1 170
46 684
116 423
661
29 261
146 345

2011. évi
javasolt
előirányzat
71 075
37 746
9 209
935
47 890
118 965
661
29 808
149 434

KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Élelmiszer beszerzés
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
ÁFA kiadások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Kiadás Összesen

24 050
6 618
69 739
1 299
11 820
29 566
50
0
143 142

24 050
6 618
71 075
3 035
15 168
29 144
203
0
149 293

BEVÉTEL

2010.eredeti
előirányzat

Az étkeztetés bevételének számítása a 2010. évi teljesített adagszám figyelembevételével történt, a
javasolt norma emelés összegével.
Összességében a 2011-re javasolt 3,41 %-os norma emeléssel számolt 149 434 e Ft összes bevétel fedezi
a 2011. évre tervezett kiadásokat.
A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján
kerültek megállapításra 20 fő alkalmazottal számolva. A tervezett személyi juttatás összege nem
tartalmazza a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének összegét. Az energia – és közüzemi díjak a 2010.
évi fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további kiadások a 2010. évi teljesítéssel
azonos szinten lettek megállapítva.
A javasolt norma emelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2010-es év tapasztalatait, a 2011-es évre
várható nyersanyagárak változását.

Fegyvernek, 2010. szeptember 16.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Fodor Mihályné
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……………/2010.(IX.23.) számú rendelete
a 2011. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 10. §.
(3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény
1.) Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
2.) Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott
3.) Iskola
a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.
60.-

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

összesen
Ft.

56.-

157.237.-

56.-

329.237.-

60.-

157.237.-

56.-

273.237.-

73.-

211.237.-

60.-

344.237.-

4.) Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

237.237.-

237.237.-

5.) Egyéb alkalmazott

237.-

237,-

6.) Egyéb vásárló

237.-

237.-

(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi összeggel
számlázhatja, értékesítheti:
a.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-4. sorszámig terjedő intézményi alkalmazottai kötelező étkezői
részére a nyersanyagnorma napi költségének 60 %-kal emelt összegével.
b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a
nyersanyagnorma napi költségének 60- %-kal emelt összegével.
c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint nem kötelezően étkező
alkalmazottak és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 80 %-kal emelt összegével.
d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi költségének az
- az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 67 %-kal emelt összegével
- az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 85 %-kal emelt összegével.
(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésben meghatározott rezsi költség egyedi megállapodással csökkenthető
legalább 30 megrendelt adag esetében, amennyiben szállítási költség nem merül fel.

(4) A meleg étkezési utalvánnyal étkezők esetében a rezsi 89 %, mellyel a térítési díj összege 560,Ft/adag ÁFA-val együtt.
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2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma rezsiköltséggel
növelve és ÁFA-val
3. §. Értelmező rendelkezés:
(1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §.
(1) bek. 1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Művelődési
Ház és Könyvtár, Polgármesteri Hivatala, Gyermekélelmezési Konyha, Orvosi Rendelő,
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és
köztisztviselők.
(2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők>
(3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.
4. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
5. §. Ez a rendelet 2011. január 1-én lép életbe és 2011. december 31-ig érvényes. Ezzel egyidejűleg a
21/2009. (X.2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ 2010. augusztus 31-i ülésén
tárgyalta a Tiszafüred Város kérelmét, mely szerint a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
kilép a TISZK-ből és helyette – a feladatátvállalás miatt kéri, hogy Tiszafüred Város
Önkormányzata tag lehessen a TISZK-ben.
Erről szóló Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsi
határozatát mellékeljük.
Mivel ez a módosítás nem érinti érdemben a Társulás működését, javasoljuk a szerződés
módosításának elfogadását, az alábbi határozati javaslat szerint:
………/2010.(IX.23.) sz.

határozati javaslat

Tiszafüred Város Önkormányzatának a Társulásba történő tagfelvételéről és a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről.
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Tiszafüred
Város Önkormányzatának a Társulásba történő tagfelvételével és a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködési megállapodás
megszüntetésével.
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) JNSZ Térségi Integrált Szakképző Központ

Fegyvernek, 2010. szeptember 17.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére a 2011. évi éves ellenőrzési
tervről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja
jóvá.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében körjegyzőség
alakításáról Fegyvernek és Örményes képviselő-testületei megállapodást kötöttek, amit az együttes
képviselőtestületi ülés a 46/2007.(III.26.)sz. határozattal jóváhagyott. A Körjegyzőség belső ellenőrzéseit az éves
ellenőrzési terv eddig külön tartalmazta, melyet most a Körjegyzőség megszüntetéséről és Alapító Okiratának
hatályon kívül helyezéséről szóló 171/2009. (IX.2.) számú önkormányzati határozat, valamint a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 173/2009. (IX.2.) sz. önkormányzati
határozat értelmében a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal ellenőrzései tartalmaznak.
A Belső Ellenőrzési Terv ennek megfelelően kiterjed az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre, a
Polgármesteri Hivatalra és önállóan működő intézményeire, valamint önkormányzati társulásokra.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Örményes Község Önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzést Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal belső ellenőre látja el. A 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben 1
témaellenőrzést, 3 célellenőrzést, illetve szükség szerint utóvizsgálatot és soron kívüli vizsgálatot terveztünk,
mely várhatóan 12 nappal (+ utóvizsgálat, soron kívüli vizsgálat) növeli meg az összes ellenőrzési napok számát
(175 + 12 = 187 nap).
Az Éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendelet határozza meg.
2010. évi fő célkitűzések:
-

A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a költségvetési rendelet és az önkormányzati egyéb
gazdasági, pénzügyi vonatkozású rendeleteinek, határozatainak betartásának,
a számviteli, bizonylati rend és fegyelem érvényesülésének és a
pénzgazdálkodás vizsgálata.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal részéről 2011. évben javasoljuk az alábbi ellenőrzéseket
elvégezni:
A.) Átfogó vizsgálatok: Az intézmények gazdasági és pénzügyi ellenőrzését és a működés törvényességének
ellenőrzését 2-3 évenként kell lefolytatni.
Ennek értelmében három intézménynél javasoljuk az átfogó vizsgálatot a mellékelt 2011. évi éves ütemterv
szerint.
B.) Témaellenőrzést hármat javasolunk az ütemterv szerint a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával,
szabályzatok vizsgálatával kapcsolatosan, valamint pénztárellenőrzést a Polgármesteri Hivatalnál és az
önkormányzat intézményeinél.
C.) Célellenőrzést kettőt javasolunk az ütemterv szerint az önkormányzati költségvetésből államháztartáson
kívülre juttatott támogatások ellenőrzésével (pl. Civil, Közművelődési, Sportegyesület, Polgárőrség),
valamint a vagyonkataszter és tárgyi eszköznyilvántartás vizsgálatával kapcsolatosan.

D.) Utóvizsgálatot szükség szerint végzünk, melynek keretében az ellenőrzések során feltárt hiányosságok
felszámolását kell vizsgálni.
E.) Soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtásánál tervezünk
végezni.
Fentiek alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a tervezett ellenőrzésekre a revizori napok száma
az összes revizori nap közel 70 - 80 %-a legyen. A fennmaradó 20 - 30 % a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet
21. § (4) bekezdésének betartása érdekében szükség szerint a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására
használható fel.

Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi éves ellenőrzési tervet az előterjesztés
melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.

………../2011.(IX.23.) sz. önk.

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek önkormányzatra vonatkozó 2011.
évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Belső ellenőr

Fegyvernek, 2010. szeptember 15.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

2011. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, valamint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) sz. Kormány rendelet alapján Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala, önkormányzati társulások és az önkormányzati intézmények 2011. évi belső
ellenőrzésének éves ellenőrzési terve:

A.
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései

ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT:
1.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Művelődési Ház és Könyvtár
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2008. január 1-től 2010. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű,
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. március hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
2.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Orvosi Rendelő
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2008. január 1-től 2010. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű,
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. április hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
3.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Gyermekélelmezési Konyha
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2008. január 1-től 2010. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű,
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. május hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap

Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 90 nap
TÉMAELLENŐRZÉS:
1.
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2011. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes.

Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: Szúrópróbaszerű.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
3.
Ellenőrzés tárgya: Szabályzatok vizsgálata
Ellenőrzés célja: A szabályzatok meglétének és tartalmának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: Szúrópróbaszerű.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő intézmények.
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 15 nap
Témaellenőrzésre fordított idő: 30 nap
CÉLVIZSGÁLATOK:
1.
Ellenőrzés tárgya: Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások
ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Elszámolásuk ellenőrzése
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. július hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonkataszter és tárgyi eszköznyilvántartás
Ellenőrzés célja: Vagyonrendeletben foglaltak betartása.
Ellenőrzendő időszak: 2010. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2011. szeptember hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 20 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.
SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK

Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál. Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv
vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 140 nap
Összesen felhasználandó revizori napok száma összesen: 175 nap
Készítette: Kapusi Jánosné (belső ellenőrzési vezető)

B.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Belső ellenőrzései

I.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros, telephelyvezető
Ellenőrzési módszere: tételes

Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: A térítési díjjakkal (étkezés, házi gondozás, ebédszállítás, nappali ellátás) kapcsolatos
elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése. Az Örményesi és Kuncsorbai telephely esetében a bevétel
postázásának szabályszerűsége.
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
II.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés,
az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2011. év.
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.Kötelező eszközök) a tervben foglaltak - tényleges szükségletre
alapozva - előnyös árakon történek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság
érvényesül-e?
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása.
Ellenőrzött időszak: 2011.év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások
- év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30. fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos.

III.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített folyamatos ellenőrzés:
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: az egész intézményre kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, negyedévente, szabályzatban foglaltak szerint
3.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása.
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
4.
Ellenőrzés tárgya: Pályázatok:
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.

Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

IV.) Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása )
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel, a Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj,
jegybevételek, nevezési díjak ) és a káváházi bevétellel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2011. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos.

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T. 56/556-010.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való
csatlakozásról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói
számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer feltételeit a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. önkormányzati rendeletben szabályoztuk.
Az alábbiak szerint bemutatjuk az eddig kiutalt és igénybevett, támogatásokat:
2001. évtől 2009. augusztus 31-ig 223 főnek összesen 6.508.000- Ft helyi támogatás került
utalásra, mely összeg tartalmazza a 2010. évi forduló keretében "A"-típusú pályázóknak
megítélt 10 havi ösztöndíját, valamint a „B” típusú pályázók 5 havi ösztöndíját is. A
támogatottak részére jogosultság hiányában ki nem fizetett ösztöndíjak elszámolása
2009/2010. tanév I. félévéig megtörtént. Az önkormányzatnak összesen 546.000.- Ft lett
eddig visszautalva, a tényleges felhasználás így:.5.962.000.- Ft
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos)alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft. (7/1996. (IV.5.) önk. rendelet 6/B.§ (1) bekezdése
alapján)
2010. évi „A” típusú ösztöndíjasok száma: 20 fő ; ebből: 8 fő 5.000.-Ft/hó,
2 fő 4.000.-Ft/hó,
10 fő 3.000.-Ft/hó, támogatásban
részesült. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve.) Ez összesen: 780.000.-Ft
kiadást jelentett az önkormányzatnak 2010. évben.
Megyei támogatásban "A" típusú pályázók közül 4 fő havonta 2.000.-Ft támogatásban
részesül és 1 fő 1.000.-Ft támogatásban részesül.
A 2010. évi "A" típusú támogatás folyósítása 2011. januárjában jár le.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű a (2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőfokú intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2011/2012. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű ( nappali tagozatos) alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek
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felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Havonta az összege a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján lehet
3000.-Ft, 4000.-Ft, illetve 5000.-Ft.
2010. évi "B" típusú ösztöndíj pályázatra 1 fő nyújtott be pályázatot, 5.000.-Ft/ hó
összegű támogatásra jogosult . A hallgató felvételt nyert, ezért a támogatásra jogosult.
Előző években 2009. évben benyújtott pályázatok alapján 1 fő részesül ’B’ típusú
támogatásban, összege: 3.000.-Ft/hó és a 2010. évben benyújtott pályázat alapján 1 fő
részesül 5.000.- Ft/hó támogatásban.
Megyei támogatásban „ B” típusú pályázók közül senki nem részesül támogatásban részesült.
Az „A” és „B” típusnál az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzat
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező
mértékben egészíti ki. (megduplázza)
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő testületnek, hogy továbbra is csatlakozzon
Ösztöndíjrendszerhez, hiszen évente várhatóan 15-20 új jelentkező helyzetén tud javítani.

az

Fentieket figyelembe véve, 2011. évben várható kiadás:
2011. évi forduló keretében „A” típusú pályázókra 15 fő x 10 hó x 4000.-Ft összegű
támogatással számolva: 600.000.- Ft, valamint az előző években már megítélt „B” típusú
pályázó részére fizetendő támogatás összesen 2 fő x 10 hó, x 4000.-Ft összegű
támogatásokkal számolva, összesen: 80.000.- Ft, MINDÖSSZESEN: 680.000.- Ft/év
kötelezettségvállalást jelent.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007.
(III.26.) OM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozásának kereteit, ami szerint az önkormányzatok számára az ösztöndíj pályázati
rendszerében való részvétel önkéntes, a csatlakozást nem lehet visszavonni!
A jogszabályi feltételek között szerepel az is, hogy csak abban az esetben csatlakozhat az
önkormányzat az Ösztöndíj rendszer 2011. évi fordulójához, ha az Általános Szerződési
Feltételek elfogadását igazoló „Csatlakozó nyilatkozatot” /1. sz. melléklet/ legkésőbb 2010.
szeptember 30-ig eljuttatja a az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére. A
nyilatkozat határidőre történő elküldésének hiányában nem válhatunk a pályázati rendszer
részesévé. A pályázatokat a 2/A–2/B. sz. melléklet szerint kell kiírni. A pályázatok
benyújtásának határideje 2010. október 29.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
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határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi
fordulójához való csatlakozásról
1.) Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet
alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.
4.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú
pályázatokat a szerződési feltételek szerint.
Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2010. szeptember 9.
(: Huber Ferenc :)
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010.szeptember 23-i ülésére
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programjának. módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programját a Fenntartó 2008. június 27-én fogadta el. Az azóta eltelt időszak
tapasztalatai, valamint jogszabályi változások miatt szükségessé vált az alapdokumentum
módosítása.
Az intézmény vezetője a nevelőtestület, a diákönkormányzat és az Iskolaszék egyetértésével
az alábbi módosításokat javasolja elfogadásra a Tisztelt Képviselőtestületnek:
1. Tehetséggondozó fakultáció kiterjesztése 5. évfolyamra is.
2. A második évfolyam tanév végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és a tanév
végén a tanuló értékelése osztályzattal történik.
3. A Pedagógiai Program „Helyi tanterv Szakmai programok” fejezete kiegészül a két
éves
képzési
idejű
„Pincér”
megnevezésű
szakképesítés
szakmai
követelménymoduljával.
A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő
rendszerben a pincér szakma oktatása mindkét változatában párhuzamosan történik.
Indoklás:
A tehetséggondozási, illetve a felzárkóztatási pedagógiai tevékenység hatékonyságának
növelése érdekében a nevelőtestület támogatja az intézményben működő fakultációs rendszer
kiterjesztését az ötödik évfolyamra. Ennek érdekében javasolja a Pedagógiai Program „Helyi
tanterv 1.2. Fakultációk” fejezetének első mondatát megváltoztatni az alábbiak szerint:
„A gimnáziumban és szakközépiskolában továbbtanulni szándékozók részére
tehetséggondozó fakultációt indítunk az 5-8. évfolyamon.”
Továbbá javasolja módosítani a tantárgyi rendszerüket összefoglaló kötelező és szabadon
választott, alap és emelt szintű tantárgyi oktatás óraszámát tartalmazó táblázatot is, melyet az
anyaghoz mellékelünk. (1. számú melléklet)
A Közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. tv.) módosításáról rendelkező 2010. évi LXXI.
Törvény lehetőséget biztosít a 2. évfolyam végétől az alsó tagozaton az érdemjeggyel való
osztályozás visszaállítására.
Ezért javasolja a Pedagógiai Program „Helyi tanterv 4.1.1. Az évközi teljesítmények
ellenőrzése, értékelése az alsó tagozaton” című fejezetben foglaltakat módosítani az alábbiak
szerint:
Az intézményben a Közoktatási törvény 70. §. értelmében:





Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon félévkor
szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően
teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A részletesen kidolgozott értékelési
módszert a „Szöveges értékelés az alsó tagozaton” című melléklet tartalmazza.
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló értékelése a Közoktatási törvény 70. § (1( és (2) bekezdésének megfelelően
osztályzattal történik.

A 133/2010. évi (IV. 22.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékben megváltoztatta
az egyes szakmák képzési idejét. A változtatás a 2010/2011-es tanévben az intézmény képzési
rendszerét a 33811 02 1000 00 00 OKJ számú Pincér megnevezésű szakma esetében érinti.
Ezért javasolja a Pedagógiai Program „Helyi tanterv Szakmai programok 3. 1.” fejezetét
kiegészíteni a két éves képzési idejű „Pincér” megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljával, melyet szintén az anyaghoz mellékelünk. (2. számú melléklet)
Ehhez kapcsolódva javasolja továbbá, hogy a Pedagógiai Program „Záradék” fejezetének első
mondata az alábbi szövegre módosuljon:
„Jelen Pedagógiai Program a 2008/2009-es tanévtől az első négy, valamint a 9-10.
évfolyamon hatályos.
A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő rendszerben
a Pincér szakma mindkét változata párhuzamosan működik.
Az 5-8. évfolyamon a hatályba lépés ugyancsak felmenő rendszerben az alábbi táblázat
szerint történik.”
A fentiek és a mellékletek alapján javaslom az alábbi határozati javasat elfogadását:

………../2010. (IX.23.) sz.

határozati javaslat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programjának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosításait az alábbiak szerint
jóváhagyja:
1. A Pedagógiai Program „Helyi tanterv 1.2. Fakultációk” fejezetének első mondata az
alábbiak
szerint
változik:
„A gimnáziumban és szakközépiskolában továbbtanulni szándékozók részére
tehetséggondozó fakultációt indítunk az 5-8. évfolyamokon.”
Továbbá a tantárgyi rendszert összefoglaló kötelező és szabadon választott, alap és
emelt szintű tantárgyi oktatás óraszámát tartalmazó táblázat e határozat 1. sz.
melléklete szerint változik.
2. A Pedagógiai Program „Helyi tanterv 4.1.1. Az évközi teljesítmények ellenőrzése,
értékelése az alsó tagozaton” című fejezet első bekezdése az alábbiak szerint változik:
Az intézményben a Közoktatási törvény 70. §. értelmében:
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon
félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A részletesen



kidolgozott értékelési módszert a „Szöveges értékelés az alsó tagozaton” című
melléklet tartalmazza.
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év
végén a tanuló értékelése a Közoktatási törvény 70. § (1( és (2) bekezdésének
megfelelően osztályzattal történik.

A Pedagógiai Program „Helyi tanterv Szakmai programok” fejezete kiegészül a két
éves
képzési
idejű
„Pincér”
megnevezésű
szakképesítés
szakmai
követelménymoduljával, melyet e határozat 2. sz. melléklete tartalmaz.
A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő
rendszerben a pincér szakma oktatása mindkét változatában párhuzamosan történik
3. A Pedagógiai Program „Záradék” fejezetének első mondata az alábbi szövegre
módosuljon:
„Jelen Pedagógiai Program a 2008/2009-es tanévtől az első négy, valamint a 9-10.
évfolyamon hatályos.
A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő
rendszerben a Pincér szakma mindkét változata párhuzamosan működik.
Az 5-8. évfolyamon a hatályba lépés ugyancsak felmenő rendszerben az alábbi
táblázat szerint történik.”

Erről értesül:
1.) Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. szeptember 15.

Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

………/2010. (IX. 23.) sz. határozat 1. sz. melléklete

Az alap- és emelt szintű tantárgyi oktatás óraszámait:
Évfolyamok
Alsó tagozat

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Felső tagozat
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(Hon és népismeret)

Idegen nyelv
Matematika
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Pályaorientáció

1

Gyakorlati oktatás
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Ember és társadalomismeret, etika
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Testnevelés és sport (Tánc)
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  A – Alapóraszámú csoport
  B – Gimnáziumban és szakközépiskolában továbbtanulni szándékozók
tehetséggondozó fakultációs csoport
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A33 811 02 1000 00 00 azonosítószámú, Pincér megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén
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Vendéglátó értékesítési ismeret
Kínálat összeállítási ismeret
Élelmiszeranyag ismeret
Étel-ital készítési ismeret
Vezetés és gazdálkodás ismeret
Kommunikáció
Számítástechnika
Idegen nyelv
Forma-szín-tér
Vendéglátó értékesítés gyakorlat
Pincérismeret nyitás-zárás
Műszaki ismeretek
Vezetés és gazdálkodás ismeret 2
Kommunikáció 2
Számítástechnika 2
Idegen nyelv 2
Forma-szín-tér 2
Pincérgyakorlat nyitás-zárás
Műszaki gyakorlat
Pincérismeret - kiszolgálás
Élelmiszeranyag ismeret 2
Étel-ital készítési ismeret 2
Vezetés és gazdálkodás ismeret 3
Kommunikáció 3
Számítástechnika 3
Idegen nyelv 3
Forma-szín-tér 3
Pincér gyakorlat kiszolgálás
Étel-ital készítés gyakorlat 1
Pincérismeret rendezvény
Pincérismeret szobaszerviz
Élelmiszeranyag ismeret 3
Étel-italkészítési ismeret 3
Kommunikáció 4
Számítástechnika 4
Idegen nyelv 4
Forma-szín-tér 4
Pincér gyakorlat – rendezvény
Pincér gyakorlat – szobaszerviz
Étel-ital készítés gyakorlat 2
Vezetés és gazdálkodásismeret 4
Önfejlesztés
Kommunikáció 5
Számítástechnika 5
Idegen nyelv 5
Mindösszesen óra:
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Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított
időként kell figyelembe venni.
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Tisztelt Képviselőtestület!
A 2010/2011-es tanév indításakor az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ tagintézményeinek
létszámadatai az alábbiak szerint alakult:
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Kuncsorbai
Általános Iskola
Tagintézmény
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Általános iskola
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3.b.
22
4.a.
22
4.b.
21
Alsó tag.
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Szalai Sándor
Általános Iskola
Tagintézmény
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Móra Ferenc Általános
Iskola Tagintézmény
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létszám

Orczy Anna
Általános Iskola
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2 főnek
számít

Osztály
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A Szakiskola Intézményegység létszámadatai
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12.b.
13
2
15
13.a
11
11
Szakisk
119
10
129
Amint a táblázatból kiderül, a számított létszámok sehol nem haladják meg az 1993. évi LXXIX. Törvény
(Közoktatási törvény) 3. számú mellékletében foglalt létszámhatárokat, valamint az arra vonatkozó kiegészítő
szabályokat (3. sz. melléklet I. fejezet a), b) bekezdés, valamint II. fejezet 7) bekezdés)
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a bemutatott létszámadatokat szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek, 2010. szeptember 15.

Ambrus Dénes
igazgató

……/2010. (IX. 23.) sz. határozat 2. számú melléklete
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. T./fax: 56/481-015.

95. /2010.

Tárgy: Óvodai csoportlétszám 2010/2011 nevelkési év

Huber Ferenc
Fegyvernek Nagyközség polgármestere
Fegyvernek
Tisztelt Polgármester Úr !

A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv. 102.§. (2) bek. c. pontja alapján kérem
a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsödé-ben indítható csoportok számát a Tisztelt
Képviselőtestülettel engedélyeztetni, illetve a maximális létszámtól való eltérést jóváhagyatni
szíveskedjen.

Telephelyek
Annaházi

Csoport
Beírt gyer. létsz. Integrált.nev.
Kiscsop.
14
Középső
19
Nagy
25
1
Központi
Kiscsop.
28
Középső
29
1
Nagy
26
Újtelep
Kiscsop.
25
2
Középső
30
Nagy (Cs.)
27
Nagy (P)
23
Szapárfalu
Kiscsop.
14
Vegyes
17
Bölcsőde
12
Kuncsorbai óv Vegyes
21
5
Napsugár Óv. Kis-Köz.
19
Köz-Nagy
16
1
Összesen
345
10

Óvodai csoportok száma
ebből a maximálisan engedélyezett
létszámot túllépő csoport
Bölcsődei csoport

Fegyvernek, 2010. szeptember 14.
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésére az Önkormányzat
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2010/2011 -es tanévben indítható csoportok,
osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja
előírja, hogy a fenntartó nevelési-, illetve tanévenként engedélyezi az indítható óvodai és iskolai
csoportok, osztályok számát és a maximális létszámtól való eltérést.
A maximálisan felvehető gyermek, illetve tanuló létszámot az idézett törvény 3. számú melléklete
tartalmazza. Ezen melléklet II. fejezet 3. pontja szerint a fogyatékos, továbbá a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat a sérülés mértékétől függően 2, illetve 3 gyermeknek, tanulónak kell
számításba venni.
A beterjesztett mellékletek a fentiek alapján készültek.
Az 1. számú melléklet az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat létszám adatait, a 2. számú melléklet a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde létszámadatait tartalmazza.
A maximálisan felvehető létszámok:







Óvodai csoportban: 25 fő
Az 1-4. évfolyamon: 26 fő
Az 5-8. évfolyamon: 30 fő
A 9-13. évfolyamon: 35 fő
A szakiskolai gyakorlati képzés: 12 fő
Az óvodai csoportokban: 25 fő

A maximálisan felvehető létszámot legfeljebb 20%-kal át lehet lépni a nevelési, ill. tanítási év
indításakor, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb
két iskolai osztály indul.
A maximálisan felvehető létszámok túllépését a körzethatárok eltolódása, a sajátos nevelési igény
megállapítása, továbbá az óvodában a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az óvodai nevelés
időtartamának meghosszabbítása okozza.
A törvényesen megengedett túllépést egy esetben sem haladtuk meg.
Mivel a kuncsorbai és az örményesi tagintézmények létszáma mélyen alatta marad a maximálisan
felvehető gyermekek számának, és a közeljövőben remény sincs arra, hogy azt megközelítse, így
dönteni az adatok alapján a fegyverneki tagintézmények esetében szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

………/2010. (IX. 23.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2010/2011-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való
eltérés engedélyezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján az 1, 2.
mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2010/2011-es nevelési, tanítási évben, a
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát és
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. szeptember 16.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

