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MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011. FEBRUÁR 24-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. 2010. évi költségvetés módosítása
3. 2011. évi költségvetés jóváhagyása
4. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
5. Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló rendelet módosítása
6. Tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontja
7. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény SZMSZ

módosítása
8. Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatása
9. „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért

Alapítvány” és „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért
Alapítvány” Alapító Okiratainak módosítása és alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolása

10.Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményeiben iskolatej igénylése 2011-es évben

11.2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló határozat
módosítása

12.Települési kiemelt rendezvényekről
13.Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítése
14.Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és

felelősségvállalási rendről szóló határozat módosítása
15.Kötelezettségvállalásról
16.Szántó művelési ágú ingatlanból történő terület vásárlásának felajánlása
17.Fegyvernek, Előre út 12. sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
18.Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről
19.Fegyvernek belterület 245 hrsz-ú ingatlanból történő terület vásárlása

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő
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2., 3. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

6., 10. napirendhez meghívott:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

7. napirendhez meghívott:
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény képviselője

11., 12. napirendhez meghívott:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2011. február 16.
Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Po lgármeste re
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 24-i ü lésére a két ülés között i
eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:
 Február 1-én Kistérségi ülésen vettem részt Tiszapüspökiben.
 Február 1-én szennyvíztervezőkkel egyeztetés történt.
 Február 2-án fogadónap, délután intézményvezetőkkel egyeztetés a

2011. évi köl tségvetéssel kapcsolatban.
 Február 7-én képviselőkkel és külsős bizottsági tagokkal egyeztetés

történt a 2011. évi költségvetésrő l .
 Február 8-án Sportegyesület vezetőségi találkozó a 2011. évi

költségvetésrő l .
 Február 10-én megkerestük Törökszentmiklós Város Önkormányzatát, hogy nyújtson

be pályázatot kerékpárút megépítésére Surjány-Fegyvernek között.
 Február 14-én egyeztetés szennyvízberuházással kapcsolatosan a megyei

képviselővel.
 Február 14-én LEADER ülésén vettem részt Kuncsorbán.
 Február 16-án egyeztetés történt a közvilágítás korszerűsítéséről.
 Február 16-án LEADER egyeztetés.
 Február 17-én tárgyalást folytattunk a szennyvíztervezéssel kapcsolatban

Budapesten.
 Február 15-én Stefán András a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Intézmény helyettese elhunyt, intézkedtem, hogy az önkormányzat saját halottjának
tekinti.

 Február 18-án a Megyei Kormányhivatal által kezdezményezett vis maior ellenőrzés,
belvízvédekezéssel kapcsolatban.

 Február 18-án 2011. évi halbeszerzéssel kapcsolatban tárgyalást folytattam Négyesi
Zoltánnal.

 4 település polgármestere (Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Fegyvernek) megkeresi
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy nyújtson be pályázatot az út helyreállítására.

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 4
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 63
- lakásfenntart.tám.elutasítás 5
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás -
- átmeneti segély elut. 5



- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- ápolási díj összegmódosítás 4
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

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

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges

 Közművelődési Alap felosztása:nemleges

 Sportkör támogatása: nemleges

 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési

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

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

IV. Fontosabb jogszabályok: -

Fegyvernek, 2011. február 16.

(:Tatár László:)
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

intézményeiben iskolatej igényléséről a 2011-es évben

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet (továbbiakban
rendelet) alapján ismét lehetőségünk van iskolatejet igényelni a 2011. január 1. és 2011. december 31.
közötti időszakban. Az iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként,
középfokú iskolai tanulónként, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-
oktatásban részt vevő tanulónként foglalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter
tejegyenértékkel megegyező mennyiség erejéig az e rendeletben meghatározott tejtermékek után
támogatás igényelhető.

Az iskolatej program keretében támogatható termékek köre 3 kategóriába van sorolva, melyek közül -
egyeztetés után - az I. kategóriába tartozó termékeket szeretnénk megrendelni az általános iskolás
tanulóinknak. Az I. kategóriába a rendelet 7. §. (1) bekezdés a) pontjában körülírt 2,8 % (m/m)
zsírtartalmú tej, ízesített tejkészítmény tartozik.

A rendelet 9. §. (9) bekezdés a) pontja értelmében a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó
vételár, de legfeljebb az I. kategóriájú termékek estében 27,6 Ft/dl.

Az iskolafenntartók székhelyük alapján a rendelet 4-6. mellékletei szerint kerülnek az igényelhető
támogatási mértékek tekintetében besorolásra. Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba a 4. sz.
mellékletbe tartozik, ez alapján az általános iskolai tanulók ellátására igényelhető támogatás mértéke a
tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

A támogatás igénylés módja a rendelet 8. §. (2) bekezdése szerint a kérelmező a támogatási kérelmét
az 5 szállítási időszakban a kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, időszakonként egy alkalommal,
nyújthatja be az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmező székhelye
szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a
tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor
önkormányzat (Fegyvernek Önkormányzat) nyújthatja be. Ezt követően az MVH a hiánytalan és
jogszerű támogatási kérelmekről a beérkezést követő 45 napon belül döntést hoz, és haladéktalanul
elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmező által az ügyfél nyilvántartási rendszerben
megadott fizetési számlára történő átutalását.

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1-8. osztályos
tanulóinak száma 749fő, a 2011. január 14-i adatok alapján. Részükre szeretnénk 2011. március 1-től
2011. december 31-ig iskolatejet rendelni, ami különösen indokolt, mivel március 1-től nem fognak
ingyenesen tízórait kapni az általános iskolások a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.
(IV.5.) sz. helyi rendelet 2011. február 3-i módosítása értelmében. Ennek költsége 2011. március 1-től
2011. december 31-ig terjedő időszakban összesen körülbelül 6.201.720 Ft (749 fő x 55,2 Ft/2dl x 150
nap) lenne, amit 100 %-ban visszaigényelnénk az MVH-tól.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Beszerzések Lebonyolításának
Szabályzata III. 1. d.) pontja értelmében 3 db ajánlatot kell kérnünk a hazai, illetve EU-s forrásból
megvalósuló beszerzésekre, melyek értéke meghaladja egy költségvetési évben az 1.000.000 Ft-ot.
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A legkedvezőbb árajánlat Boros Zsolt, tiszaroffi egyéni vállalkozótól érkezett. Ő a korábbi években
már szállított Fegyvernekre iskolatejet és a termékkel, a szállítással és a számlázással is teljesen meg
voltunk elégedve. Boros Zsolt tudna szállítani tejet és kakaót is 2 dl-es kiszerelésben, egységesen
bruttó 52 Ft/db-ért, ami a maximálisan igényelhető támogatás bruttó 55,2 Ft/db ár alatt van, vagyis
önkormányzati saját erő nem kellene hozzá.

fő Ft/2dl
tanítási napok

száma
Ft 2011.
évben

Fegyvernek 650 52 150 5.070.000

Örményes 85 52 150 663.000

Kuncsorba 14 52 150 109.200

Orczy
összesen

749 52 150 5.842.200

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

............./2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat:

Iskolatej igényléséről az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményeiben

1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi
költségvetés terhére, maximum 5.850.000 Ft erejéig a 2011. évi iskolatej program
szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet szerinti támogatás
előfinanszírozására, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményeiben az általános iskolás gyermekek iskolatej ellátására 2011.
március 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra.

2) Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére Boros Zsolttal.

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2.) Tatár László polgármester
3.) Boros Zsolt egyéni vállalkozó 5234 Tiszaroff, Petőfi út 18.
4.) Török Csaba polgármester, Örményes
5.) Rédai János polgármester, Kuncsorba
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző
7.) Képviselőtestület tagjai
8.) Irattár

Fegyvernek, 2011. február 16.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bognár Noémi



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2011. február 24-i ülésére a 2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról
szóló 108/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások terhére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett
közzé, melynek célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott
LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok
eléréséhez, a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.

A pályázaton a 2009. november 9-én a Baldácsy Művészeti Egyesület 600 e Ft-ot pályázott meg a Virágzó Tisza Napja
programjaira.
A pályázat kiírása szerint évente két pályázat nyújtható be, így 2010. tavaszára vártuk a pályázat elbírálását. A pályázat
megfelelt a HPME-nek, ezért bizonyosnak látszott a teljes összeg elnyerése.
A választás előtti pályázati moratórium miatt 2010. júniusáig nem történt meg az elbírálás. Emiatt a képviselő-testület a
108/2010 (VI. 24.) sz. önkormányzati határozatában Virágzó Tisza Napja megrendezésére pályázati előlegként döntött a
600 e Ft meghitelezéséről és 800 e Ft rendezvénytámogatásról a félévenkénti pályázati lehetőség miatt 2010. szeptember
30-i elszámolással.
Az egyesület a meghitelezett (600 e Ft) és a támogatásként kapott (800 e Ft) összeg (összesen 1.400 e Ft) Virágzó Tisza
Napjára való felhasználásával a Polgármesteri Hivatalnak részletesen elszámolt.

2010. nyarán a sajtóban megjelent, hogy a tűzijátékokat nem támogatják, de erről a pályázattal kapcsolatos hivatalos anyag
a mai napig nem született.

A pályázat elbírálásáról a határozat 2011. február 14-én érkezett meg. A határozat szerint a kért és az önkormányzat által
meghitelezett 600 e Ft helyett 492 e Ft támogatásban részesül a Baldácsy Művészeti Egyesület a Virágzó Tisza Napja
megrendezéséhez, melyet a legközelebbi igénylési időszakban, 2011. április 1 - 30 között igényelhet meg.

A Baldácsy Művészet Egyesület a csoportjainak bemutatkozásával minden évben tevékeny részese a Virágzó Tisza Napja
megrendezésének. Pályázóként vállalta, hogy a rendezvény gazdasági megvalósításában is segítséget nyújt. (Amennyiben a
pályázat írásakor ismert lett volna, hogy a tűzijátékokat nem támogatják ebből az összegből, a rendezvény más kiadásainak
finanszírozását kérte volna.).

A Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke kérése alapján javaslom, hogy a pályázott összeg és az elnyert összeg közötti
különbséget, 108 e Ft-ot az önkormányzat ne kérje az egyesülettől, hiszen a települési rendezvényt átvállaló szervezetnek
ehhez nincs saját fedezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
108/2010 (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 108/2010 (VI. 24.) sz. önkormányzati határozatta a
Baldácsy Művészeti Egyesület részére nyújtott 600 e Ft kötelezettségvállalást 492 e Ft-ra módosítja.

2. A határozattal a Virágzó Tisza Napja megrendezésére adott 800 e Ft támogatást 108 e Ft-al megnöveli.
3. Az 1. pont szerint módosított előleggel 2011. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Erről értesül:
1./ Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai
6./ Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2011. február 24-i ülésére a települési kiemelt rendezvények
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 6/2011. (I. 27.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá a Művelődési Ház és Könyvtár
2011. évi munkatervét, mely 2011-es tervkoncepció januári változata és az előző évek hagyományai alapján
készült.

Az intézmény elfogadott munkatervében is az szerepel, hogy a Majális, a Diák-Gulyásfesztivál és a Virágzó
Tisza Napja a rendelkezésre álló forrásokból a hagyományok szerint nem szervezhető meg akkor sem, ha nem
vesszük figyelembe a megnövekedett elvárásokat. Emiatt a megrendezését a munkaterv is külön döntéshez
kötötte.

A munkaterv vitájában és az elfogadást követő beszélgetésekben felmerült az, hogy kevesebb rendezvény
legyen forráshiány miatt és az is, hogy a forráshiány ellenére Diák-Gulyásfesztivál az eddigiekkel és a
munkatervben leírtakkal ellentétben ne csak a diákok rétegének, hanem a lakosság más rétegeinek is szóljon.

A fentiek fényében, mérlegelni kell az alábbiakat:
1. Majálisra a 100 e Ft nem elégséges, a színpad áramfelhasználása és a mentő kifizetése felemészti, már a

kötelezően befizetendő jogdíjakra sem marad összeg. Pályázat nem látható a mai napig.
Legyen-e így Majális?

2. A Diák-Gulyásfesztivál eddig csak a fiataloknak szóló, iskolákra épülő, Magyarországon a szakmában
elismert rendezvény. Voltak iskolai gasztronómiai versenyek, de a neves (nem csak a TV-ből, mint
Kovács Lázár, hanem nemzetközi séfek szakmai közösségéből, mint Pető István) zsűrije miatt itt jól
szerepelni rangot jelent ma. A Diák-Gulyásfesztivál unicum Magyarországon.
A fentiek és a kísérő programok miatt a távolról érkezett vesrenyzők és szurkolóik mellett a fegyverneki
fiataloknak és az általános iskolásoknak főzni segítő szülőknek szólt a rendezvény, de a fegyverneki
lakosság más rétegeinek nem.
Felmerült, hogy a részükre is ki kellene nyitni az eseményt (akár csak az étkezési részét, esetleg a
műsorának eseményeit), hiszen a falu finanszírozza azt, amit felajánlásokból, megyei támogatásból,
nevezési díjból nem tudunk finanszírozni.
Ellene szól, hogy „ami mindenkinek szól, az senkinek sem”. Hiszen Fegyvernek jó tagolt
rétegzettséggel, kulturális igénnyel, de egy-egy csoportba kevesen tartoznak.
A messziről érkező csapatok között vajdaságiakat, felvidékieket is köszönthettünk az elmúlt években.
A lebonyolításban az iskola tevékenyen sok munkával vesz részt, a rendezvény ötlete is a szakiskola
megismertetése volt 2004-ben, az induláskor. Mindenkinek szóló rendezvény lebonyolítása nem
feladata az oktatási intézménynek.
Kérdés az, hogy legyen-e Diák-Gulyásfesztivál? Ha igen, szakmai rendezvény a korosztálynak szóló
szerény fesztivállal (a gazdasági okok miatt focival kiegészítve, amit a testnevelő tanárok bonyolítanak
le), szakmai rendezvény korosztálynak szóló, igazi fesztivállal (ehhez a finanszírozást meg kell találni,
ma nincs), szakmai rendezvény mindenkinek szóló étkezéssel, eseményekkel vagy egy mindenkinek
szóló gasztronómiai alapú rendezvény a nevétől eltérően nem csak a diákoknak?

3. A Virágzó Tisza Napja költségeinek tavalyi meghatározásánál úgy tudtuk, hogy a beadott pályázat
alapján a Baldácsy Művészeti Egyesület 600 e Ft-al ki tudja egészíteni a kiadásokra fordítható összeget,
melyet az infláció és egyebek mellett a képviselő-testület még 300 e Ft-al toldott meg. Most viszont
várhatóan a Leader-hez nem tudunk pályázatot beadni erre a célra.
Az 500 e Ft-ból a visszatérő eseményeket nem tudjuk megvalósítani.
Abban az esetben, ha a Diák-Gulyásfesztivált nem csak a diákoknak szervezzük meg, meggondolandó,
hogy egy hónappal később lehet-e kevesebb, mint félpénzből Virágzó Tisza Napját rendezni.
A Virágzó Tisza Napja ma viseli a falunapi jellemzőket (még mindig mindenkinek akar szólni, pedig
tudjuk, hogy ez lehetetlen). Igaz, hogy a mai jellemzőinek egy részét az 1992. évi indulásakor vagy
utána néhány évvel, (sportprogramok, helyi és közeli települések fellépői, tűzijáték, bál, koncert),
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másokat a 2003. évi átalakításakor vett fel (június végén van, amikor a Tisza virágzik, tűzönjárás,
menettánc, csónakos felvonulás, lovas bemutató).
Sokaknak a visszatérő programok már „unalmasak”. Senkinek nem jut eszébe, hogy ha a Csíksomlyón a
pünkösdi búcsújárás szokását megszakították volna 50 vagy 100 évvel ezelőtt, mint oly sok helyen,
akkor most nem járnának oda olyan sokan. Pedig minden évben ugyanazt teszik.
Ha nincsenek hagyományaink, nem vagyunk.
Kérdés, hogy legyen-e Virágzó Tisza Napja? Ha igen, akkor ekkora összegből a vasárnapi program
szűkített változata valósítható meg.
Ha viszont a Diák-Gulyásfesztivál mindenkinek szóló esemény lesz, akkor egy hónappal később
ugyanannak a mindenkinek csak nagyobb eseményt érdemes adni.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület megválaszolta a fenti kérdéseket, kérem, hogy válasszon az alábbi
variációk közül:

„A varáció” A Majálist (továbbiakban:M), a Diák-Gulyásfesztivált (továbbiakban: D-G) és a Virágzó Tisza
Napját(továbbiakban: VTN) is megrendezzük. Ebben az esetben a M-on helyi színpadi műsorok
lesznek, aki akar, sportolhat versenybírók nélkül, a D-G-t sportversenyekkel egészítjük ki, a helyi
szereplők és a csapatok által hozott előadók épnek fel, fellépti díjat nem fizetünk, a VTN-nak a
vasárnapi napját tartjuk meg anyagi okok miatt.

„B variáció” A M-t nem rendezzük meg.
A D-G-hez hozzátesszük a M-re tervezett 100 e Ft-ot és az „A variációban” szereplőnél kissé
fesztivál-jellegűbb D-G-t rendezünk szakmai diákrendezvényként (így is kevesebb lesz a ráfordítás,
mint a 2010. évi az infláció ellenére). A VTN-t az „A variációban” szereplő szerint rendezzük.

„C variáció” A M-t és a VTN-t nem rendezzük meg
A D-G-hez hozzátesszük a M-re tervezett 100 e Ft-ot és a VTN-re tervezett 500 eFt-ot. Így egy
lakosság több rétegének nyitott, szakmai esemény is tartalmazó fesztivált szervezünk.

„D variáció” A M-t és a D-G-t nem rendezzük meg.
A VTN-hez hozzátesszük a M-re tervezett 100 e Ft-ot és a D-G-re tervezett 300 eFt-ot. Az összeg
így is csak 900 e Ft a 2010. évi 1.400 e Ft-al szemben (ami nem tartalmazta a közhasznú
foglalkoztatottaknak és az intézményen kívülieknek hétvégi túlmunkáért kifizetett összeget).

„E variáció” Mindhárom rendezvényt megrendezzük úgy, hogy az önkormányzat a M-hoz 250 e Ft, a D-G-
hoz 600 e Ft, a VTN-hoz 1.400 e Ft támogatást biztosít. [Ez a költségvetési előirányzatokon felül
(150+300+900) 1.350 e Ft kiegészítést jelent.] Ezzel az inflációt nem, de az előző évek
finanszírozását biztosítja. Ebben az esetben is csak szponzorok bevonásával lehet teljesíteni az
eddigi eseményeket.

„A variáció”
……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
a kiemelt rendezvényekről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a szűkös költségvetési
forrás ellenére a Majálist, a Dák-Gulyásfesztivált és a Virágzó Tisza Napját is meg kívánja
valósítani.

2. A Képviselő-testület plusz forrás hiányában tudomásul veszi a rendezvények korábbiaktól
eltérő szűkítését (időben, eseményben).

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester
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„B variáció”
……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
a kiemelt rendezvényekről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy 2011. évben a Majálist nem
kívánja megrendezni.

2. A költségvetési tervkoncepcióról szóló többször módosított 170/2010.(XI.25.) számú
határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének önkormányzati kiegészítés
II. során Majális céljára szereplő 100 e Ft-ot a VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál céljaira
kell felhasználni.

3. A célfeladat módosítását a legközelebbi költségvetés-módosításkor át kell vezetni.
4. A VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál és a Virágzó Tisza Napja céljaira tervezett támogatási

összegeket ezen kívül kiegészíteni nem tudja, ezért az események korábbiaktól eltérő
szűkítését (időben, eseményben) tudomásul veszi.

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester

„C variáció”
……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
a kiemelt rendezvényekről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy 2011. évben a Majálist és a
Virágzó Tisza Napját nem kívánja megrendezni.

2. A költségvetési tervkoncepcióról szóló többször módosított 170/2010.(XI.25.) számú
határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének önkormányzati kiegészítés
II. során Majális céljára szereplő 100 e Ft-ot és a Virágzó Tisza Napja céljaira szereplő 500 e
Ft-ot a VIII. Országos Diák-Guyásfesztivál eseményeire kell felhasználni.

3. A célfeladat módosítását a legközelebbi költségvetés-módosításkor át kell vezetni.
4. A változás miatt a név megtartása mellett az étkeztetés megoldásával és egyéb módszerekkel a

diákokon kívül más rétegeknek is szóló gasztronómiai eseményt kell szervezni a VIII.
Országos Diák-Gulyásfesztiválon.

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester

„D variáció”
……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
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a kiemelt rendezvényekről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy 2011. évben a Majálist és a
VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivált nem kívánja megrendezni.

2. A költségvetési tervkoncepcióról szóló többször módosított 170/2010.(XI.25.) számú
határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének önkormányzati kiegészítés
II. során Majális céljára szereplő 100 e Ft-ot és a VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál céljaira
szereplő 300 e Ft-ot a Virágzó Tisza Napja eseményeire kell felhasználni.

3. A célfeladat módosítását a legközelebbi költségvetés-módosításkor át kell vezetni.
4. A Virágzó Tisza Napja céljaira tervezett támogatási összegeket ezen kívül kiegészíteni nem

tudja, ezért az események korábbiaktól eltérő szűkítését (időben, eseményben) tudomásul
veszi.

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester

„E variáció”
……/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat
a kiemelt rendezvényekről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a szűkös költségvetési
forrás ellenére a Majálist, a Dák-Gulyásfesztivált és a Virágzó Tisza Napját is meg kívánja
valósítani.

2. Az e célra a költségvetésben jóvá hagyott támogatási összegeken felül 1.350 e Ft-ra vállal
kötelezettséget a 2011. évi költségvetés terhére abból a célból, hogy a korábbi évekhez képest
az infláció mértékénél szerényebb, a hagyományoknak megfelelő rendezvényeket lehessen
szervezni.

3. Az előirányzat módosítását a legközelebbi költségvetés-módosításkor át kell vezetni.

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Bérczesi Mária művelődési felügyelő
5./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna



……./2011.(II.24.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítéséről.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek közigazgatási területén
elrendeli a közvilágítási lámpatestállomány korszerűsítését, mivel a közvilágítási
lámpatestek technológiailag elavultak.

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a fejlesztéssel kapcsolatos
eljárás előkészítését.

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

Fegyvernek, 2011. február 16.

(: Tatár László :)
polgármester



……./2011.(II.24.) sz. határozati javaslat:

Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rendről szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendről
szóló – többször módosított – 59/1994.(V.29.) sz. határozat mellékletét 2011.
február 25. hatállyal akként módosítja, hogy ahol „önállóan működő intézmény
vezetője” van, azon a részben önálló intézmény vezetőjének kinevezéséig

Bognár Noémi

köztisztviselőt kell érteni.

Ezzel egyidejűleg a 185/2005.(IX.29.) sz. határozat hatályát veszti.

Erről értesül:
1.) Orvosi Rendelő
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Bognár Noémi Polgármesteri Hivatal dolgozója
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, munkaügy

Fegyvernek, 2011. február 17.

(: Tatár László :)
polgármester



……../2011.(II.24.) sz. határozati javaslat:

Kötelezettségvállalásról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi
költségvetés terhére Stefán András Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény intézményvezető helyettesének temetésével kapcsolatos
költségekre.

A költségeket a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél kell
elszámolni.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2011. február 17.

(: Tatár László :)
Polgármester



MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Tatár László Fegyvernek Önkormányzat pogármestere,
másrészről Stefán Andrásné Fegyvernek, Damjanich út 153. sz. alatti lakos között a mai
napon az alábbi az alábbi feltételekkel:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ……../2011.(II.24.) sz. önkormányzati
határozata alapján vállalja Stefán András Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény vezető helyettese eltemettetésével kapcsolatos költségeket.

2.) A Stefán Andrásné nevére szóló számlák ellenértékét a benyújtott számla másolatok
alapján utólag készpénzben téríti meg a Polgármesteri Hivatal a számla dátumát követő
60 napon belül.

Fegyvernek, 2011. február 24.

…………………………………….. ….. …………………………………
Tatár László polgármester Stefán Andrásné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanból történő terület vásárlására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fegyverneki 0384/25 hrsz. alatti, 5,5232 ha területű, 192.21 AK értékű szántó művelési ágú ingatlan osztatlan
közös tulajdonban van. Dajka László örökösei – Dajka László, Dajka Mónika és Dajka Dóra Nadap, Haladás u.
64. sz. alatti lakosok felajánlják megvételre a tulajdonukat képező egyenként 259 m2 nagyságú, 0.90 AK értékű
ingatlanukat. Eladásra felkínált ingatlan összesen 777 m2 területű, 2.70 AK értékű, melynek értéke
aranykoronánként 10.000.- Ft, azaz összesen: 27.000.- Ft.
Javaslom a területrész megvásárlását, mert a fenti területnek az önkormányzat 2003. december 01-től
haszonbérlője, valamint 0,4588 ha nagyságú 15.97 AK értékű területnek tulajdonosa.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.

……………………../2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat
A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlásra.

„A” alternatíva: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0384/25 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból a 2011. évi
költségvetés terhére megvásárolja Dajka László, Dajka Dóra és
Dajka Mónika Nadap Haladás u. 64. sz. alatti lakosoktól a
személyenként tulajdonukat képező 259 m2 nagyságú, 0.90 AK
értékű szántó művelési ágú ingatlant 10.000.- Ft/AK áron, összesen
személyenként 9.000.- Ft-ért.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

„B” alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0384/25 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból forrás hiányában
nem vásárolja meg Dajka László, Dajka Dóra és Dajka Mónika
Nadap Haladás u. 64. sz. alatti lakosok tulajdonát.

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

Fegyvernek, 2011. február 15.
/:Tatár László:/

polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére a Fegyvernek, Előre u. 12. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Balogh Zsuzsanna Százhalombatta Béke u. 11. IV/2. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát
képező Fegyvernek, Előre út 12. sz. (1519 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 1050 m2, melyből a
lakás alapterülete 60 m2. A lakás elhanyagolt állapotban van, jelenleg is lakott Mága Melinda és gyermekei
által, akik az ingatlan tulajdonosának engedélyével tartózkodnak ott. Az eladó vételárat 1.300.000.- Ft-ban
határozta meg. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk.

Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az
ingatlan megvásárlásához.

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

……………………../2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Előre út 12. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Előre út 12. sz. alatti ingatlant forrás
hiányában nem vásárolja meg Balogh Zsuzsanna Százhalombatta, Béke út 11. IV/2 sz. alatti
lakostól.

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

Fegyvernek, 2011. február 15.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére a Fegyvernek,
Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Id. Burai Ignác Fegyvernek Felszabadulás u. 191/a. sz. alatti lakos 2011. február 2-án kelt
levelében felajánlotta az Önkormányzat részére 1,-Ft vételárért megvételre a Fegyvernek,
Zrínyi u. 1.szám (hrsz: 612) alatti, id. Burai Ignác és felesége tulajdonában lévő ingatlant,
melyen jelenleg egy részben elbontott, majd összeomlott lakóépület maradványai találhatók.
Az összeomlott épület teljes elbontását és a törmelékek elszállítását Szabó Gábor vállalkozó
által adott árajánlat alapján 120.000,-Ft+ÁFA= 150.000,-Ft vállalási összegért lehet elvégezni.
Az ingatlan teljes területe 1528 m2, per és tehermentes.

A Fegyvernek Zrínyi u. 1. szám alatti ingatlanon álló lakóépület 2006. évben természeti
katasztrófa (belvíz) következtében helyreállíthatatlanul megrongálódott. Az építmény
bontását az építésügyi hatóság 1334-7/2006.sz. határozatával elrendelte.
Mivel az ingatlant Burai Ignác és felesége életvitelszerűen lakásként használták, a 155/2006.
(VII.26.) kormányrendelet alapján 3.000.000,-Ft vissza nem térítendő állami támogatásban
részesültek, amelyet a Fegyvernek Felszabadulás u. 191/a. (hrsz: 154) lakóépület
megvásárlására fordították.

A Magyarország folyóin 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes
területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk
enyhítéséről szóló 155/2006. (VII.26.) kormányrendelet 3.§. (4) bek. a) pontja szerint ha a
tulajdonos az állami támogatás összegéből használt lakást vásárol és a neki járó támogatás és
a visszamaradó ingatlan értéke együttesen meghaladná a károsodott ingatlannak a káresemény
előtti értékét, akkor a visszamaradó ingatlant az illetékes települési önkormányzat részére
ingyenes tulajdonszerzés céljából köteles felajánlani.
A kormányrendelet 3.§. (5) bekezdése kimondja, hogy amennyiben az önkormányzat az
ingatlant a (4) bek. a) pontja alapján nem fogadja el, az ingyenesen állami tulajdonba kerül.

A fentiekre tekintettel id. Burai Ignác által az ingatlan 1,-Ft-ért történő megvásárlására tett
felajánlása helyett a 155/2006. (VII.26.) korm.rendelet 3.§. (4) bek. a) pontja alapján ingyenes
tulajdonszerzés céljából köteles felajánlani az Önkormányzat részére. Amennyiben az
Önkormányzat ezt nem fogadja el, az ingatlan a magyar állam tulajdonába kerül.

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



„A” változat:

……………………../2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Burai Ignác és felesége tulajdonát képező,
Fegyvernek belterületen 612 helyrajzi számú, természetben Fegyvernek, Zrínyi út 1.
szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonszerzés céljából történő felajánlását elfogadja.

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

Fegyvernek, 2011. február 15.
/:Tatár László:/

polgármester

„B” változat:

……………………../2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Burai Ignác és felesége tulajdonát képező,
Fegyvernek belterületen 612 helyrajzi számú, természetben Fegyvernek, Zrínyi út 1.
szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonszerzés céljából történő felajánlását nem fogadja
el.

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

Fegyvernek, 2011. február 15.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 24-i ülésére a fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú
ingatlanból történő területvásárlásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” beruházással kapcsolatosan KEOP támogatásban részesült. A beruházás sikeres megvalósítása
érdekében, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükség van területvásárlásra. A tervezővel
történt helyszíni bejárás során a 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú
beépítetlen terület megvásárlása szükséges. Az ingatlan tulajdonosa Bíró Tímea és gyermekei – Gácsi László és
Gácsi Tímea Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosok hozzájárulnak az adásvételhez. Az
ingatlan vételára 60.000.- Ft. Az eladók tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a vételár teljes
egészében nem kerül kifizetésre, hanem a kommunális adó tartozásuk és pótléka lesz kiegyenlítve belőle,
melynek összege az adó 33.500.- Ft és a pótlék (2011. február 15. napján) 4.183.- Ft. Eladók részére 22.000.- Ft
kerül kiutalásra.

Javaslom a megosztás után kialakuló 245/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlását, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet,
hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

……………../2011. (II . 24.) sz. határozati javaslat:
fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011.
évi költségvetés terhére megvásárolja Bíró Tímea és
gyermekei – Gácsi László és Gácsi Tímea
Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti
lakosoktól a fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása
után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú területet.
Az ingatlan vételára 60.000.- Ft, melynek összege teljes
egészében nem kerül kifizetésre, hanem az eladók
kommunális adó hátraléka lesz kiegyenlítve 38.000.- Ft,
a fennmaradó 22.000.- Ft kerül kiutalásra

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
lebonyolításával.

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

Fegyvernek, 2011. február 16.

/:Tatár László:/
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 24-i ülésére
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 26-i ülésén a
5/2010.(II.26.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2010. évi költségvetését . Ez
idáig a költségvetési rendelet módosítására négy alkalommal került sor. Módosító javaslatunkat
az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 67.§.
(2) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé.

A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés
utolsó módosítását – december 31-i visszamenőleges hatállyal.

Összefoglalva

A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk.
A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, területalapú
támogatás, helyi adók, tervezetten felüli mezőőri járulék, közcélú érdekeltségi hozzájárulás,
munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, kamatbevétel , ..stb
(az intézményi tételes indoklások szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt
( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási
kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén, A beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó
módosító javaslatok indoklása az előterjesztés későbbi részében találhatók. A hitelek
módosítására a teljesítési adatok ismeretében tettünk javaslatot. Az állami hozzájárulások
összegét a teljesítés szintjére javasoljuk módosítani.
A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata
önkormányzati szinten csökken módosítást követően a bérmaradványok miatt, a járulékok
előirányzata is ennek megfelelően csökken a javaslat szerint . A zárási adatok ismeretében a
dologi kiadások növelése vált szükségessé, melynek oka a kötött dologi kiadásokkal történő
elszámolás eredményeként jelentkező többlet igények beemelése pl. orvosi ügyelet, és az egyéb
dologi kiadások többletigénye. Összességében a tartalék előirányzata növekszik, csökkennek az
egyéb támogatások, kölcsönök előirányzata a fel nem használt összegekkel. Az engedélyezett
létszámkeret módosítására nem érkezett javaslat, változatlan az előirányzat.

A költségvetés módosítása az Önkormányzat Intézményeinek igénye alapján, az állami
támogatások lemondása, pótigénye, valamint az informatikai feladatok, kötelezettségvállalások, a

felhalmozási kiadások változása, pénzügyi igazgatás szakfeladat megszűnése és egyéb gazdasági
események is szükségessé teszik.

A módosítás eredménye képen a költségvetés a 2010. évi bevételeinek és kiadásainak
alakulását figyelembe véve a gazdálkodás tárgyévi eredménye 18.089 eFt hiány. ( a rövid
lejáratú működési hitel előirányzatnál 1 számú melléklet 36. oldal)

A jelenlegi , visszamenőleges hatályú módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés
főösszege 68.079 eFt-tal csökken, ezzel a költségvetés főösszege 2.165.294 eFt-ra változik,
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melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés
további részében mutatunk be.

I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 462 e
Ft

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 126 e
Ft

Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 109 e Ft
-Örnényesi Telephely - 204 e Ft
-Kuncsorbai Telephely + 128 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 33 e Ft
A tervezettnél kisebb befizetés miatt

Az egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni + 17 e Ft
-Örnényesi Telephely + 12 e Ft
-Kuncsorbai Telephely + 2 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 31 e Ft
bérleti díj + 12 e Ft
alkalmi. nem tevezhető bevétel
házi gondozási díj - 45 e Ft
az előzőmódosítás és valódi befizetés különbözete
kamat bevétel + 2 e Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni + 283 e Ft
Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni + 283 e Ft

-Fegyverneki Telephely
Pályázati támogatás

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 619 e Ft
A szociálpolitikai támogatás önkormányzati kiegészítését
javaslom csökkenteni

-Örnényesi Telephely + 11 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 256 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 374 e Ft
A szociálpolitikai támogatás az ellátottak befizetése és
az élelmezési kiadás különbözete. A magasabb befizetés
miatt kevesebb támogatás szükséges.

A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 462 e Ft

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 318 e Ft
A bért előirányzatát javaslom növelni + 41 e Ft

-Örnényesi Telephely + 82 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 9 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 32 e Ft
Betegszabadság igénybevétele miatt

Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 359 e Ft
-Örnényesi Telephely - 49 e Ft



3

-Kuncsorbai Telephely - 19 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 291 e Ft
A továbbképzésekre tervezett összeg maradványa
mivel nem indult el minden tanfolyam.

A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni - 61 e Ft
A járulékköteles jövedelemek vonzataként

-Örnényesi Telephely - 91 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 12 e Ft
-Fegyverneki Telephely + 42 e Ft

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni -2.850 e Ft
Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni - 425 e Ft

-Örnényesi Telephely + 127 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 139 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 413 e Ft
A kisebb mértékű igénybevétel miatt

Az energia kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni - 648 e Ft
-Örnényesi Telephely - 204 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 164 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 280 e Ft
Fokozottan figyeltünk a takarékosságra.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkententeni -1.777 e Ft
-Örnényesi Telephely - 962 e Ft
-Kuncsorbai Telephely - 383 e Ft
-Fegyverneki Telephely - 432 e Ft
Tervezéskor még nem tudható pontosan, hogy
melyik tételen mennyi kiadás várható.
A megtakarítások a fedezete a máshol jelentkező
többlet igénynek. Az intézmény takarékosságra
törekedett.
- irodaszer + 69 e Ft
- könyv, folyóirat - 26 e Ft
- hajtóanyag + 30 e Ft
- szakmai anyag - 54 e Ft
- kisértékű tárgyi eszköz - 57 e Ft
- munkaruha + 4 e Ft
- tisztítószer - 4 e Ft
- karbantartási anyagok + 60 e Ft
- egyéb készlet bezserzés - 344 e Ft
- telefon dij - 15 e Ft
- karbantartás + 82 e Ft
- szennyvízszippantás + 29 e Ft
- foglalkozáseü. szolg. + 111 e Ft
- postaköltség - 10 e Ft
- szemétszállítás + 33 e Ft
- kéményseprési díj + 25 e Ft
- egyéb kiadás + 9 e Ft
- kiküldetés, reprezentáció + 64 e Ft
- SZJA befizetés + 13 e Ft
- bank költség, biztosítási díj - 174 e Ft
- általános forgalmi adó kiadások - 277 e Ft
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Működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát javaslom növelni + 36 e Ft
Pályázati számítógép vásárláshoz kiegészítés

A felhalmozási, beruházási kiadások előirányzatát javaslom növelni + 249 e Ft
Pályázati támogatásból

Tartalék előirányzatát a fentiek alapján javaslom növelni + 2.482 e Ft
-Örnényesi Telephely + 916 e Ft
-Kuncsorbai Telephely + 600 e Ft
-Fegyverneki Telephely + 966 e Ft
A többletbevétel és a kiadás megtakarítása.

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: -
2.119 e Ft

Intézményi működési bevételek változása -2.500 e Ft
Fegyvernek: Óvodák:
- az étkezés igénybevételének csökkenése , valamint az

ingyenes étkeztetés növekedése miatt -2.218 e Ft
- egyéb bevételek (hulladék) növekedés 52 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde:
- az étkezés igénybevételének növekedése miatt 202 e Ft
Örményes:
- az étkezés igénybevételének csökkenése , valamint az

ingyenes étkeztetés növekedése miatt - 414 e Ft
- egyéb bevételek (hulladék ) növekedés 29 e Ft
Kuncsorba:
- az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 151 e Ft

Támogatás értékű bevétel változása - 17 e Ft
Fegyvernek: Óvodák:
Működési célú támogatás értékű bevétel előir. vált.(Munkaügyi Közp.) - 17 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: csökkenés - 64 e Ft
Fegyvernek:
- Fegyvernek Önkorm. 13/2005.(IV.29.)sz. rend. alapján Környezetvédelmi

alapból pályázott összeg Intézményfinanszírozásnál kell megjelennie - 64 e Ft.

Intézményfinanszírozás : 462 e Ft
Szoc.pol. támogatás
Fegyvernek: Óvodák:
- szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. 247 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde:
- szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. 175 e Ft
Örményes:
- szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. 222 e Ft
Kuncsorba:
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- szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg. - 31 e Ft
Támogatás és Önkorm.kiegészítés
Fegyvernek: Óvodák
- Normatív támogatás
- gyermeklétszám növekedés miatt 1.198 e Ft
- Kistérségi támogatás
- Bejáró gyermekek számának növekedése miatt 71 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I.
- Normatív és Kistérségi tám. kompenzálása - 1.269 e Ft
- Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt - 778 e Ft

- Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció
- Kuncsorbának adott támogatás csökkenése miatt 778 e Ft
- Fegyvernek Önkorm. 13/2005.(IV.29.)sz. rend. alapján Környezetvédelmi

alapból pályázott összeg Intézményfinanszírozásnál kell megjelennie 64 e Ft

- Kötött felhasználású előir.(energia,rehabilitációs hj.,vagyonbizt.dij)
elszámolása utáni maradvány - 119 e Ft

- Bölcsődétől átcsoportosítás miatt (bér fedezet) 89
e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde:
- Normatív támogatás
- gyermeklétszám növekedés miatt 494
e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I.
- Normatív és Kistérségi tám. kompenzálása - 494 e Ft
- Bölcsődétől átcsoportosítás miatt (bér fedezet) Fegyv.óvodákhoz - 89
e Ft
- Kötött felhasználású előir.(rehabilitációs hj.)

elszámolása utáni maradvány - 30 e Ft
Örményes:
- Normatív támogatás

- az étkezés igénybevételének növekedése miatt (ingyenes) 70
e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I.

- Normatív és Kistérségi tám. kompenzálása - 70 e Ft
Kuncsorba:
- Normatív támogatás
- gyermeklétszám növekedés miatt 776 e Ft

- Kistérségi támogatás
- gyermeklétszám növekedés miatt 90 e Ft
- Önkormányzati kiegészítés I.
- Önk.határozat alapján 2 fő óvónő óraszám módosítás miatti - 154 e
Ft

finanszírozás visszatérítése
- Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció
- Fegyvernek által adott támogatás csökkenése miatt - 778 e Ft
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A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani. - 2.119 eFt

A személyi juttatások : - 1.115 e Ft
Bér:
Fegyvernek: óvodák
- Bölcsődétől átcsoportosítás miatt (bér ) 89 e
Ft
- Dologi kiadásokra átcsoportosítás (évközi szükséges feladatok, melyeknek

nem volt fedezete ) - 815 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde:
- Bölcsődétől átcsoportosítás miatt (bér ) - 89 e Ft
- Dologi kiadásokra átcsoportosítás (évközi szükséges feladatok, melyeknek

nem volt fedezete ) - 31 e Ft
- A kifizetés címének megfelelően átcsop. egyéb személyi jellegű - 44 e
Ft

kiadásokhoz
Örményes:
- A kifizetés címének megfelelően átcsop. egyéb személyi jellegű - 30 e
Ft

kiadásokhoz
Kuncsorba:
- Fegyvernek által adott támogatás csökkenése miatt - 26 e Ft
- Átcsoportosítás járulékok fedezetére - 10 e Ft
Egyéb személyi jellegű kiadások
Fegyvernek: óvodák
- A kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás dologi kiadásokhoz - 230 e

Ft
(továbbképzések, SZJA.)
Fegyvernek: Bölcsőde
- A kifizetés címének megfelelően átcsoportosítás bérből 44 e

Ft

Örményes:
- A kifizetés címének megfelelően átcsop. egyéb személyi jellegű 30 e Ft

kiadásokhoz bérből
Kuncsorba:
- Átcsoportosítás járulékok fedezetére - 3 e Ft

Járulékok: - 116 e Ft
A járulékokat javaslom átcsoportosítani az alábbiak szerint
Fegyvernek : óvodák
- Dologi kiadásokra átcsoportosítás - 97 e Ft
Fegyvernek: Bölcsőde

- Dologi kiadásokra átcsoportosítás - 32 e Ft
Kuncsorba:
- Átcsoportosítás járulékok fedezetére bérből 10 e Ft
- Átcsoportosítás járulékok fedezetére egyéb szem.jutt.-ból 3 e Ft

Dologi kiadások: - 888 e Ft
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Fegyvernek óvodák
Energia kiadások: előirányzat maradvány visszaadása - 33 e Ft
Rehabilitációs hj.: előirányzat maradvány visszaadása - 11 e Ft
Egyéb működési dologi kiadások: vagyonbizt.dij előir.maradvány - 75 e Ft
Dologi kiadások fedezetére átcsop-bérből,egyéb szem.jutt-ból,járulékból 1.142 e Ft
(adók,dijak,továbbképz.,karbantartás,egyéb szolgáltatások pl. rovarírtás…)
egyéb bevételek (hulladék) növekedés terhére (folyóirat,egyéb inf.hordozó) 52 e Ft
Munkaügyi Közp-tól kapott tám előir. csökkenése miatt - 17 e Ft
Vásárolt élelmezés
- az étkezés igénybevételének csökkenése miatt -1.971 e Ft

Fegyvernek: Bölcsőde
Rehabilitációs hj.: előirányzat maradvány visszaadása - 30 e Ft
Egyéb működési dologi kiadások:
Dologi kiadások fedezetére átcsop-bérből, járulékból 63 e Ft
(tisztítószer, szakmai eszközök,játékokra)
Vásárolt élelmezés
- az étkezés igénybevételének növekedése miatt 377 e Ft

Örményes :
Egyéb működési dologi kiadások :
egyéb bevételek (hulladék) növekedés terhére (szakmai anyagok) 29 e Ft
Vásárolt élelmezés
- az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 192 e Ft

Kuncsorba:
Energia kiadások
- Fegyvernek által adott támogatás csökkenése az energia maradvánnyal - 27 e Ft
Rehabilitációs hj.: előirányzat maradvány visszaadása - 13 e Ft

( Megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció)
Vásárolt élelmezés
- az étkezés igénybevételének csökkenése miatt - 182 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 2.353 e Ft.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: 1.733 e Ft.

Orczy:

Az ellátottak térítési díja előirányzatának csökkentése – ÁFA-val: -126 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Az alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -31 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 146 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)
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Egyéb működési bevételek előirányzatának növelése ÁFA-val: 1.114 e Ft.
(szolgáltatások, e. sajátos bevételek, tov. számlázott szolg., kamat)

Szakiskola:

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 98 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb működési bevételek előirányzatának növelése ÁFA-val: 22 e Ft.
(szolgáltatások, e. sajátos bevételek, tov. számlázott szolg., kamat)

EPSZ:

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 5 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)

Móra:

Az ellátottak térítési díja előirányzatának növelése – ÁFA-val: 263 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Az alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -467 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 745 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb működési bevételek előirányzatának növelése ÁFA-val: 14 e Ft.
(szolgáltatások, e. sajátos bevételek, tov. számlázott szolg., kamat)

Szalai:

Az ellátottak térítési díja előirányzatának csökkentése – ÁFA-val: -145 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Az alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése – ÁFA-val: 19 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 81 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb működési bevételek előirányzatának növelése ÁFA-val: 3 e Ft.
(szolgáltatások, e. sajátos bevételek, tov. számlázott szolg., kamat.

Kuncsorba:

Az ellátottak térítési díja előirányzatának növelése – ÁFA-val: 9 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Az alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése – ÁFA-val: -24 e Ft.
(a teljesítésnek megfelelően)

Egyéb sajátos bevételek előirányzatának növelése: 7 e Ft.
(több tétel, a teljesítésnek megfelelően)

A műk. célú támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése: 966 e Ft.

Orczy:

Ingyenes alma (szept., nov., dec): 248 e Ft.
(pénzforgalom nélküli bevétel)

Rendezvény támogatása: 60 e Ft.
(Óvodátó,l a teljesítésnek megfelelően)

Szakiskola:

OD-EA/16/010 pályázat: 289 e Ft.
(szakmunkás ösztöndíj)

Móra:
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Ingyenes alma (szept., nov., dec): 282 e Ft.
(pénzforgalom nélküli bevétel)

Tám. ért. műk. célú bev. Elk. Állami Pénzalapból: -3 e Ft.
(Közhasznú Támogatás, a teljesítésnek megfelelően)

Szalai:

Ingyenes alma (szept., nov., dec): 70 e Ft.
(pénzforgalom nélküli bevétel)

Tám. ért. műk. célú bev. Elk. Állami Pénzalapból: -3 e Ft.
(Közhasznú Támogatás, a teljesítésnek megfelelően)

Kuncsorba:

Ingyenes alma (szept., nov., dec): 23 e Ft.
(pénzforgalom nélküli bevétel)

A műk. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 241 e Ft.

Orczy:

Műk.célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervezettől: 50 e Ft.
(kirándulás támogatáas, a teljesítésnek megfelelően)

Műk.célú pénzeszköz átvétel pénzügyi váll-tól: 20 e Ft.
(kirándulás támogatása, a teljesítésnek megfelelően)

Szakiskola:

Műk.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 171 e Ft.
(műk.i célú szakképzési hozzájárulás, átcsop. felh. célúból))

A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése: 264 e Ft.

Szakiskola:

Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 435 e Ft.
(befolyt szakképzési hozzájárulás)

Felh.célú pénzeszköz átvétel átcsoportosítása –technikai tétel: -171 e Ft.
(műk. célú szakképzési hozzájárulás, a teljesítésnek megfelelően)

Az intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentését javaslom: -851 e Ft.

Orczy:

A szocpol támogatás csökkentése: -525 e Ft.
(éves elszámolás a teljesítésnek megfelelően)

Az önkormányzati kiegészítés csökkentése – technikai tétel: -4.072 e Ft.
(átcsoportosítás a szakiskolai intézményegységhez, a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése”, valamint a dologi kiadások Orczy-nál
tervezése miatt)

Szakiskola:

Az önkormányzati kiegészítés növelése – technikai tétel: 4.539 e Ft.
(átcsoportosítás a fegyverneki tagintézményektől, a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése”, valamint a dologi kiadások Orczy-nál
tervezése miatt)

EPSZ:

Az önkormányzati kiegészítés csökkentése – technikai tétel: -22 e Ft.
(átcsoportosítás a szakiskolai intézményegységhez, a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése” miatt)



10

Móra:

A szocpol támogatás csökkentése: -218 e Ft.
(éves elszámolás a teljesítésnek megfelelően)

Az önkormányzati kiegészítés csökkentése – technikai tétel: -445 e Ft.
(átcsoportosítás a szakiskolai intézményegységhez, a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése” miatt)

Szalai:

A szocpol támogatás csökkentése: -84 e Ft.
(éves elszámolás a teljesítésnek megfelelően)

Kuncsorba:

A szocpol támogatás csökkentése: -24 e Ft.
(éves elszámolás a teljesítésnek megfelelően)

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint 2.533 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -1.304 e Ft.

Orczy:

A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.- technikai tétel: -2.510 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásokhoz az IPR pályázat tényleges
teljesülése, valamint a Szakiskola intézményegységhez a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése” miatt)

Szakiskola:

A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak növelése - technikai tétel: 2.490 e Ft.
(átcsoportosítás más fegyverneki tagintézménytől, az IPR pályázat
tényleges teljesülése, valamint a pedagógusok tagintézmények

közötti „átfedése” miatt)

EPSZ:

A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.- technikai tétel: -576 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásokhoz, e. személyi juttatáshoz)

Móra:

A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.- technikai tétel: -605 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásokhoz az IPR pályázat tényleges
teljesülése, valamint a Szakiskola intézményegységhez a pedagógusok
tagintézmények közötti „átfedése” miatt)

Kuncsorba:

A bér egyes elemei (több tétel) ei-nak csökk.- technikai tétel: -103 e Ft.
(átcsoportosítás dologi e. személyi juttatásokhoz, annak tényleges
teljesülése fedezetére)

Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni: 607 e Ft.

Orczy:

Az e. szem. juttatások (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: -274 e Ft.
(átcsoportosítás dologi kiadásokhoz az IPR pályázat tényleges
teljesülése miatt)

Szakisk:
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Az e. szem. juttatások (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 248 e Ft.
(saját bevételből, valamint átcsoportosítás más fegyverneki
tagintézménytől az ei. tényleges teljesülése fedezetére)

EPSZ:

Az e. szem. juttatások (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 416 e Ft.
(bérből, valamint átcsoportosítás más fegyverneki
tagintézménytől az ei. tényleges teljesülése fedezetére)

Móra:

Az e. szem. juttatások (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 38 e Ft.
(saját bevételből)

Kuncsorba:

Az e. szem. juttatások (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 179 e Ft.
(átcsoportosítás bérből és dologi kiadásokból az ei. tényleges
teljesülése fedezetére)

A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni: -239 e Ft.

Orczy:

A járulékelemek (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: -705 e Ft.
(a járulékköteles kifizetések változása, a bérátcsoportosítás
vonzata)

Szakiskola:

A járulékelemek (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 475e Ft.
(a járulékköteles kifizetések változása, a bérátcsoportosítás
vonzata)

EPSZ:

A járulékelemek (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: -154 e Ft.
(a járulékköteles kifizetések változása, a bérátcsoportosítás
vonzata)

Móra:

A járulékelemek (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 31 e Ft.
(a járulékköteles kifizetések változása, a bérátcsoportosítás
vonzata)

Kuncsorba:

A járulékelemek (több tétel) ei-nak vált.- technikai tétel: 114 e Ft.
(a járulékköteles kifizetések változása, átcsop. dologi kiadásból)

A dologi kiadásokat javaslom növelni: 2.880 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

Orczy:

Az élelmezési kiadások csökkentése (ÁFA-val): -682 e Ft.
(szülői, dolgozói befizetések, szocpol. elszámolása miatt)

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: 950 e Ft.
(saját bevételből a tényleges teljesülés fedezetére)

Szakiskola:

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: 1.855 e Ft.
(saját bevételből, támogatás értékű bevételből, a működési célú
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szakképzési hozzájárulásból, az Orczy-tól való átcsoportosításból
a tényleges teljesülés fedezetére)

EPSZ:

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: 297 e Ft.
(bérből és járulékból átcsoportosítás a tényleges teljesülés fedezetére)

Móra:

Az élelmezési kiadások csökkentése (ÁFA-val): -566 e Ft.
(szülői, dolgozói befizetések, szocpol. elszámolása miatt)

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: 1.319 e Ft.
(saját bevételből, az Orczy-tól való átcsoportosításból
a tényleges teljesülés fedezetére)

Szalai:

Az élelmezési kiadások csökkentése (ÁFA-val): -210 e Ft.
(szülői, dolgozói befizetések, szocpol. elszámolása miatt)

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: 133 e Ft.
(saját bevételből és az ellátottak pénzbeli juttatásaiból való
átcsoportosításból)

Kuncsorba:

Az élelmezési kiadások csökkentése (ÁFA-val): -39 e Ft.
(szülői, dolgozói befizetések, szocpol. elszámolása miatt)

Egyéb dologi kiadások (több tétel) előirányzatának növelése: -177 e Ft.
(átcsoportosítás bérhez és e. személyi juttatásokra, azok fedezetére)

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni: 145 e Ft.

Orczy:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (több tétel) előir-nak változtatása:105 e Ft.
(az ingyenes alma, az ingyenes tankönyv és az IPR pályázat elszámolása
alapján a tényleges teljesítésnek megfelelően)

Szakiskola:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (több tétel) előir-nak változtatása: 51 e Ft.
(a tanulói ösztöndíjak, az ingy. tankönyv és az IPR pályázat elszámolása
alapján a tényleges teljesítésnek megfelelően)

Móra:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (több tétel) előir-nak változtatása: -46 e Ft.
(a tanulói ösztöndíjak, az ingy. tanköny, a tanulói bérlet és az
IPR pályázat elszámolása alapján a tényleges teljesítésnek megfelelően)

Szalai:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (több tétel) előir-nak változtatása: 18 e Ft.
( az ingy. tanköny, és az IPR pályázat elszámolása alapján a
tényleges teljesítésnek megfelelően)

Kuncsorba:

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (több tétel) előir-nak változtatása: 17 e Ft.
( az ingy. tanköny, és az IPR pályázat elszámolása alapján a
tényleges teljesítésnek megfelelően)

A felhalmozási kiadásokat (felújítás) növelését javaslom: 188 e Ft.
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Szakiskola:

Kistraktor felújítása (ÁFA-val): 188 e Ft.
(befolyt szakképzési hozzájárulásból)

A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 76 e Ft.

Szakiskola:

Nem meghatározott eszközök előir. növelése (ÁFA-val): 76 e Ft.
(befolyt szakképzési hozzájárulásból)

Nem meghatározott eszközök előir. csökkentése (ÁFA-val): -3.576 e Ft.
(nem meghat. eszk. meghatározása az alábbiak szerint)

Számítógép konfiguráció (5 db) vásárlása (ÁFA-val) 1.094 e Ft.

AWI hegesztő vásárlása (ÁFA-val) 1.332 e Ft.

CO2 hegesztő vásárlása (ÁFA-val) 435 e Ft.

Csőhengerítő vásárlása (ÁFA-val) 159 e Ft.

Ár-apály termesztő asztal (6 db) vásárlása (ÁFA-val) 556 e Ft.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2010.évi költségvetését az alábbiak szerint
módosítsa a teljesítési adatok ismeretében.

A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint + 201 e
Ft
Az intézményi működési bevételt javaslom növelni + 186 e Ft

az egyéb bevételt javaslom növelni + 190 e Ft
bérleti díjak + 177 e Ft
a nagyobb igénybevétel miatt
kávéházi bevétel - 3 e Ft
könyvtári bevételek + 16 e Ft

az étkezési bevétel előirányzatát javaslom csökkenteni - 4 e Ft

Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom növelni + 15 eFt
könyvtári befizetés - 35 e Ft
az alacsonyabb könyvtári tagdíj befizetés miatt
SZJA 1 % + 50 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint + 201
e Ft

A személyi juttatásokat javaslom változtatni -
A bért javaslom csökkenteni - 158 e Ft

technikai rendezés, a versenydíj egyéb személyi
juttatás nem bér

Az egyéb személyi juttatásokat javaslom növelni + 158 e Ft

A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 611 e Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát javaslom csökkenteni - 4 e Ft
A kávéházi árukészlet beszerzést javaslom növelni + 18 e Ft

a beszerzések tényadata szerint
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Az egyéb dologi kiadásokat javaslom csökkenteni - 625 e Ft
a végleges teljesítési adatok alapján
Az előző előirányzat módosításkor nem minden esetben
lehetett pontosan tudni a felhasználás tényleges helyét. Így
egyes tételeknél megtakarítás, máshol többlet felhasználás
mutatkozik. Az intézmény az elmúlt évben is szigorúan vette
minden téren a takarékos gazdálkodást.

- gyógyszer vásárlás (mentőládába) + 2 e Ft
- irodaszer + 358 e Ft
- könyv, folyóirat + 74 e Ft
- tüzelőanyag (Diák-Gulyásfeszt. gázpalack) + 21 e Ft
- szakmai anyag, kis értékű t.eszk. - 198 e Ft
- munkaruha - 14 e Ft
- egyéb készletbeszerzés

itt és a kis értékű tárgyi eszközök között
szerepeltettük az érdekeltségnövelő támogatásból
vásárolt hangtechnikai eszközök beszerzését,
melyek beruházásnak minősülnek - 576 e Ft

- telefondíj, internet előfizetés
- szerződésváltás miatt - 404 e Ft
- bérleti díj (szoftver bérlet ) - 55 e Ft
- személy szállítás (csoportok) + 98 e Ft
- vízdíj + 4 e Ft
- karbantartás + 7 e Ft
- továbbszámlázott szolgáltatás 23 e Ft
- egyéb kiadások - 780 e Ft
- előadóművészi szolgáltatás + 721 e Ft
- foglalkozás egészségügyi. szolgáltatás - 36 e Ft
- postai szolgáltatás + 37 e Ft
- szemétszállítás - 89 e Ft
- kéményseprési díj + 2 e Ft
- szennyvízszippantás + 21 e Ft
- kiküldetés, reprezentáció + 243 e Ft
- adók, díjak - 47 e Ft
- áfa - 37 e Ft

A felhalmozási, beruházási kiadások előirányzatát
javaslom növelni + 812 e Ft
A közművelődési érdekeltség növelő támogatásból
hangtechnikai eszközök vásárlása
Előirányzata a dologi kiadások között szerepelt.
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V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIADÁSOK

SSZ.

Szakfeladat
száma/megnevezése/ kiemelt
előirányzat

Tételes
módosítási
javaslat (eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Szakfeladat
mód.
Összesen(eFt)

1.
111001
Gabonaf, olajosmagvak term. -6 943

1. Dologi kiadások -6 943
-szakmai anyagbeszerzés
kiadásai ei. Maradvány
csökkentése átvezetés -5 165

-folyóirat beszerzés-Magyar
Mezőgazdaság előfizetés 19

-szolgáltatások ei
maradványcsökkentés átvezetés-
bérleti és lízingdíjak ei.
Maradványa -1125 eFt, szállítási
szolgáltatás ei. Maradványa-731
eFt,egyéb üzemeltetés
kiadásainak ei. Maradványa -399
eFt -2 256
-Különféle dologi kiadások -
vásárolt termékek és
szolgáltatások ÁFA-ja-1605 eFt,
ÁFA befizetés előirányzata +2064
eFt, 459

2.
3822001
veszélyes hulladékkezelés -180

1. Dologi kiadások -180
=szolgáltatások egyéb
üzemeltetési fenntartási
szolgáltatások kiadási
megtakarítás -146

-Áfa maradványa -34

3.
42210011
foly.hull. sz.szolg.közmű építés 127

1. Dologi kiadások 127

-egyéb üzemeltetési fenntartási
kiadások előirányzata csökken
terület átminősítésre tervezett
összeggel -70
-kiszámlázott termék ÁFA
előirányzata nő a
tervdokumentációk Áfa
befizetése miatt 197

4.
4299001
Egyéb m.n.s. építés -12 831

1. Felhalmozási kiadások -13 092
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=Beruházás -13 092

-játszótér építés előirányzata
csökken eredménytelenül zárult
pályázat miatt203 eft előirányzat
átcsoportosítása dologi kiadásra) -10 692

-Buszöböl áthelyezés előirányzat
csökken a 2011. évre áthúzódó
költségekkel -2 400

2. Dologi kiadások 261
-
készletbeszerzések(zártszelvény) 11

-szolgáltatások: egyéb
üzemeltetés kiadási előirányzata
nő a Játszótér építési terv,
pályázat előkészítés költségeivel 203

-kapcsolódó ÁFA kiadások
előirányzata nő 47

5.

4722001
Hús-, húsáru
kiskerreskedelem 520

1. Dologi kiadások 520
-Készletbeszerzések előirányzata
nő -szakmai anyag +717 eFt,
munkaruha -20 eFt egyéb
készletbeszerzés maradványa -
50 eFt, 647
szolgáltatások villamos energia
díja +26 eFt, karbantartási
kiadások -65 eFt, egyéb
üzemeltetés fenntartás kiadásai -
30 eFt -69
-Áfa kiadások kiadási
megtakarítás-vásárolt termékek
és szolgáltatások ÁFA
kiadása+143 eFt, ÁFA befizetés
előirányzata -201 eFt -58

6.
5610001
Éttermi mozgó vendéglátás 0

1. Felhalmozási kiadás 0

=Beruházás -7 416
-Gyermekélelkmezési Konyha
lapostető felújítása átvezetés
felújítási kiadásokra (technikai
tétel) -7 416

=Felújítás 7 416

-Gyermekélelkmezési Konyha
lapostető felújítása átvezetés
beruházási kiadásokra
(technikai tétel) 7 416
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7.
7712001
Gépjárműkölcsönzés -108

1. Dologi kiadások -108
-kiszámlázott termék és
szolgáltatás Áfa befizetése
előirányzat csökken a bevétel
kiesés miatt -108

8.

8219001
Fénymásolás, egyéb irodai
szolg. 1

1. Dologi kiadások 1

-kiszámlázott termékek és
szolgáltatások Áfa befizetése
miatt nő az előirányzat 1

9.
84111211
Önk.jogalk.Fegyvernek -375

1. Személyi juttatások -115

=Bér -1 206
-köztisztviselők alapilletménye
csökken (hosszabb távollét
miatt) -1 104

-köztisztviselők kötelező
illetménypótléka csökken -102

=Egyéb 1 091

-köztisztviselők végkielégítése
előirányzat nő 1 275

-köztisztviselők étkezésu
hozzájárulása csökken a
maradvány összegével -64

-köztisztviselők egyéb
költségtérítése nő felhasználás
miatt (átveetés étkezési
hozzájárulások maradványából 30
-állományba nem tartozók
juttatása előirányzat csökken a
képviselői létszám csökkenése
miatt -150

2. Járulékok -260

nyugdíjbiztosítási járulék
maradványa -170 eFt;
természetbeni eg. Biztosítási
járulék előirányzat maradványa
miatt csökken-102 eFt, pénzbeli
eg. Biztosítási járulék kiadási ei.
Nő +104 eFt munkaerőpiaci
járulék maradványa -23 eFt;
munkaadói járulék maradványa -
335 eFt; táppénzhozzájárulás
előirányzat nő +266 eFt; -260
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10.
84111212
Önk.jogalk.-Örményes 51

1. Személyi juttatások 46

=Bér 16

-köztisztviselők normatív jutalma 16

=Egyéb 30

-köztisztviselők közlekedési
támogatása 30

2. Járulékok 5
-nyugdíjbiztosítási járulék +6 eFt;
természetbeni eg.biztosítási
járulék +1 eFt; munkaadói
járulék kiadási előirányzata -2
eFt 5

11.

84111611
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-
Fegyvernek 0

1. Támogatás értékű kiadások 4

=Működési c. 4

-támogatás maradványának
visszafizetése 4

2. Dologi kiadások -4

-egyéb dologi kiadások
maradványának átcsoportosítása
támogatás értékű kiadásokra -4

12.
84112611
Önkorm. Igazg.-Fegyvernek -41 756

1. Felhalmozási kiadások -58 691
=Beruházás -2 444

-Orvosi rendelő
rekonstrukciója(befejeződött
beruházás teljesítési adatok
alapján csökken az előirányzat ) -2 444
=Felújítás -56 247
-Annaházi Idősek klubjának
felújítása és komplex
akadálymentesítése a fejlesztés
befejeződött a tényleges
teljesítési adatok alapján a
kiadási előirányzatot csökkenteni
kell -114
-A Művelődési Ház felújítására
beadott pályázat
eredménytelenül zárult ezért az
előirányzatot a költségvetésből ki
kell venni -56 133

2. Személyi juttatások 14 830
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=Bér 12 980

-köztisztviselők alapilletménye
nő a pénzügyi igazgatásról
átvezetésre kerülő előirányzattal 12 870

-előirányzat csökken a fel nem
használt összeggel -642

-köztisztviselők nyelvpótléka
átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 70
-Köztisztviselők helyettesítési
díja átvezetés pénzügyi
igazgatási szakfeladatról és
alapilletményről(+198
eFt+65eFt) 263

-köztisztviselők egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó
juttatásainak előirányzata nő a
pénzügyi igazgatási
szakfeladatról átvezetésre kerülő
előirányzat összegével 721

-egyéb kötelező illetménypótlék
átvezetése pénzügyi igazgatás
szakfeladatról +66e Ft és
előirányzat csökkentése a
maradvány összegével -66 eFt 0
-alkalmi fizikai munkavállalók
bére előirányzat nő a a
levélkihordóknak kifizetett
összeggel (átvezetés nem főállású
dolgozók juttatásainak
előirányzatáról 241
-nem főállású dolgozók
juttatásainak előirányzata
csökken a fel nem használt
előirányzat
összegével(levélkihordók
juttatásai)részben átvezetés
alkalmi fizikai dolgozók bére
illetve megbízási díj
előirányzatra -596

-megbízási díj előirányzata nő
(saját dolgozó munkakörbe nem
tartozó tevékenység díjazása) 53

=Egyéb 1 850

-köztisztviselők jubileumi
jutalma átvezetés részmunkaidős
dolgozók sajátos juttatásaira. -622
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-köztisztviselők egyéb sajátos
juttatásai átvezetés pénzügyi
igazgatási szakfeladatról +200
eFt átvezetés köztisztviselők
étkezési hozzájárulásáról +221
eFt 421
-köztisztviselők étkezési
hozzájárulása átvezetés pénzügyi
igazgatás szakfeladatról +984
eFt, mardvány átvezetése -233
eFt 751

-köztisztviselők egyéb
költségtérítése átvezetés
pénzügyi igazgatás
szakfeladatról+496 eFt és
maradvány átvezetése
részmunkaidős köztisztviselők
költségtérítésének
előirányzatára-341 eFt 155
-részmunkaidőben
foglalkoztatott köztisztviselők
sajátos juttatásai -jubileumi
jutalom előirányzatának
átvezetése teljes munkaidős ek
sajátos juttatásainak
előirányzatáról 653
-részmunkaidős foglalkoztatottak
költségtérítésének előirányzata
nő , átvezetés teljes munkaidős
foglalkoztatottak
költségtérítésének
előirányzatáról 309

-részmunkaidős dolgozók
költségtérítésének előirányzata
nő(jogtanácsos utazási költség
térítésének összegével) 106

-önkormányzat által
adományozott díj 77

3. Járulékok 3 471

=Nyugdíjbiztosítási járulék 2 888

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 3 342

-járulék maradvány összegével
csökkentés -454

=Természetbeni
egészségbiztosítási járulékok 209

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 209

=Pénzbeni egészségbiztosítási
járulékok 69
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-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 69

=munkaerőpiaci járulék 76

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 139
-csökkentés a maradvány
összegével -63

=Startkártyával rendelkezők
utáni járulékok 183

-átvezetés egyéb járulékokról
előirányzat növekedés 183

=munkaadói járulék -41

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 29
-csökkentés a maradvány
összegével -70

=EHO 54

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 14

-előirányzat növekedés
felhasználás miatt 40

=táppénz hozzájárulás ei. 33

-teljesítési adatok alapján
előirányzat nő a felhasznált
összeggel 33

4. Dologi kiadások -265

=készletbeszerzések 361
-irodaszer nyomtatvány
beszerzés előirányzata nő
átvezetés pénzügyi igazgatás
szakfeladatról 667

-előirányzat csökkentése fel nem
használt összeggel -463

-folyóirat beszerzés előirányzata
nő átvezetés pénzügyi igazgatás
szakfeladatról 116

-előirányzat csökkentése fel nem
használt összeggel -302
-kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés előirányzata nő
átvezetés pénzügyi igazgatás
szakfeladatról 162

-hajtó és kenőanyag beszerzés
előirányzat felhasználás miatt nő 80

-egyéb információ hordozó 49

-élelmiszer beszerzés kiadási
előirányzata nő a dolgozók által
igénybevett étkezés összegével 30



22

-könyvbeszerzés előirányzatának
növelése szakkönyvbeszerzés
miatt 6

-egyéb készlet beszerzés 16

=szolgáltatások 168
-telefondíjak kiadásának
előirányzata 70

-programkövetés 57

-vásárolt élelmezés kiadásainak
előirányzata 39

-gázenergia szolgáltatás kiadási
előirányzat maradványa -237

-villamosenergia szolgáltatás
kiadási előirányzat maradványa -177

-víz és csatornadíjak előirányzat
maradványa -32
-karbantartási kiadások
előirányzata nő a pénzügyi
igazgatás szakfeladatról 10
-karbantartási kiadások
előirányzata nő a pénzügyi
igazgatás szakfeladatról 43
-egyéb üzemeltetési fenntartási
kiadások előirányzata nő a
pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 37
-egyéb üzemeltetési fenntartási
kiadások előirányzata nő a
teljesítés szerint (postai
költségek, utalványdíj 1 147

-vásárolt közszolgáltatások
kiadásai előirányzat maradvány -199
-Államháztartáson belül
továbbszámlázott működési
kiadások előirányzata nő a Vízmű
és Községgazdálkodási
Intézmény GFB és CASCO
kiadásaival 99
-ÁH-on kívülre továbbszámlázott
működési kiadások előirányzata
nő a Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény
számára továbbszámlázott
bakterológiai vizsgálat 12
-pénzügyi szolgáltatások
kiadásainak előirányzata csökken
az előirányzat maradvány
összegével -701

=különféle dologi kiadások 359
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-vásárolt termékek és
szolgáltatások ÁFA-ja kiadási
előirányzat átvezetés pénzügyi
igazgatás szakfeladatról 260
-vásárolt termékek és
szolgáltatások ÁFA-ja kiadási
előirányzat csökken a fel nem
használt összeggel -21

-kiszámlázott termék és
szolgáltatások ÁFA befizetése 12
-reprezentációs kiadások
előirányzata 31

-egyéb dologi kiadások
előirányzata átvezetés pénzügyi
igazgatás szakfeladatról 130
-egyéb dologi kiadások
előirányzata csökken a fel nem
használt összeggel -53

=Egyéb folyó kiadások -1 153

-munkáltató által fizetett szja
előirányzat átvezetése pénzügyi
igazgatás szakfeladatról 125
-munkáltatói szja teljesítési
adatok alapján nő az előirányzat
(cafeteria) 77

-rehabilitációs hozzájárulás
előirányzata csökken a fel nem
használt összeggel -722
díjak egyéb befizetések
előirányzata csökken az
előirányzat maradvány
összegével -713

-működési célú kamatkiadások
előirányzata csökken a fel nem
használt összeggel -550

-felhalmozási célú
kamatkiadások előirányzata nő a
2010. évi hitelfelvételek miatt 630

5. Tartalékok

= szennyvízhálózat építés
lakossági befizetések 422
-bankbetét után járó
kamatbevétel 58
-lakossági befizetések
szennyvízhálózat építés
hozzájárulás 364

6. Kölcsönök nyújtása -1 101

=Felhalmozási c. -1 160
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-helyi lakásépítési, lakásvásárlási
kölcsön folyósítása előirányzat
csökkenmaradvány összegével -1 160

=működési célú 59

-működési c. kölcsön nyújtása
háztartásoknak előirányzat nő 59

13.
84112612
Önkorm. Igazg.-Örményes 2 256

1. Személyi juttatások 1 572

=Bér 1 572

-köztisztviselők
alapilletményének előirányzata
nő a pénzügyi igazgatásról
átvezetett előirányzat összegével 1 144

-köztisztviselők
alapilletményének előirányzata
nő a teljesítési adatok alapján 22

-köztisztviselők normatív
jutalmának előirányzata nő a
pénzügyi igazgatásról átvezetett
előirányzat összegével 118

-köztisztviselők normatív
jutalmának előirányzata nő a
teljesítési adatok alapján 16

-köztisztviselők egyéb
munkavégzéséhez kapcsolódó
juttatások előirányzata nő a
pénzügyi igazgatásról átvezetett
előirányzat összegével 105

-köztisztviselők üdülési
hozzájárulásának előirányzata nő
a pénzügyi igazgatásról
átvezetett előirányzat összegével 74

-köztisztviselők étkezési
hozzájárulásának előirányzata nő
a pénzügyi igazgatásról
átvezetett előirányzat összegével 71

-köztisztviselők egyéb
költségtérítésének előirányzata
nő a pénzügyi igazgatásról
átvezetett előirányzat összegével 21

-köztisztviselők egyéb
költsértérítésének előirányzata
nő a teljesítési adatok alapján 1

2. Járulékok 381
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=Nyugdíjbiztosítási járulék 342

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 328
-járulék kifizetés tény adatok
alapján növelni kell az
előirányzatot 14

=Természetbeni
egészségbiztosítási járulékok 20

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 20

=Pénzbeni egészségbiztosítási
járulékok 9

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 7
-járulék kifizetés tény adatok
alapján növelni kell az
előirányzatot 2

=munkaerőpiaci járulék 14

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 14

=munkaadói járulék -6

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 3
-előirányzat maradvány
összegével az előirányzat
csökkentése -9

=EHO 2

-átvezetés pénzügyi igazgatási
szakfeladatról 2

3. Dologi kiadások 165

=Készletbeszerzések -45
-irodaszer nyomtatvány
beszerzés előirányzata nő a
pénzügyi igazgatási
szakfeladatról történő átvezetés
miatt 127
-egyéb készletbeszerzés
előirányzata csökken
(átcsoportosítás személyi
juttatásokra -39 eFt, járulékokra
-7 eFt, átvezetés egyéb
üzemeltetési fenntartási
kiadásokra -126 eFt) -172

=szolgáltatások 126

-egyéb üzemeltetés fenntartás
kiadási előirányzat nő a
teljesítési adatok alapján 126

=különféle dologi kiadások 45
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-vásárolt termékek és
szolgáltatások ÁFA-ja
előirányzata nő a pénzügyi
igazgatási szakfeladatról történő
átvezetés miatt 35

-egyéb dologi kiadások
előirányzata nő a pénzügyi
igazgatási szakfeladatról történő
átvezetés miatt 10

=egyéb folyó kiadások 39

-munkáltató által fizetett SZJA
előirányzata nő a pénzügyi
igazgatási szakfeladatról történő
átvezetés miatt 39

4. Felhalmozási kiadások 138

=Beruházás 138

-számítógép beszerzés 138

14.

8411271
Kisebbs. Önkorm. Igazg.-
Fegyvernek 94

1. Dologi kiadások 94
-élelmiszer beszerzés
(karácsonyi csomagok
készítéséhez) 40

-Kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés kiadási előirányzata nő
telefon készülék összegével 29

-feltöltő kártya beszerzés 8

-vásárolt termék és szolgáltatás
ÁFA-ja 17

15.

84112911
Önkorm. PÜ-i Igazg.-
Fegyvernek -20 922

1. Személyi juttatások -15 613

=Bér -13 933

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -13 933

=Egyéb -1 680

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -1 680

2. Járulékok -3 802

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -3 802

3. Dologi kiadások -1 507

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -1 507

16.
84112912
Önkorm. PÜ-i Igazg.-Örményes -2 256
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1. Személyi juttatások -1 533

=Bér -1 367

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -1 367

=Egyéb -166

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -166

2. Járulékok -374

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -374

3. Dologi kiadások -211

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -211

4. Felhalmozási kiadások -138

=Beruházás -138

-átvezetés önk. igazgatás
szakfeladatra -138

17.
84113311
Adó, illeték besz.-Fegyvernek 6

1. Személyi juttatások 6

=Bér 6

-megbízási díj 4
-alkami fizikai munkavállalók
bére levélkézbesítők bére
előirányzatot túllépő összeggel
nő 2

2. Dologi kiadások 0

=készletbeszerzések -463

-irodaszer beszerzés előirányzat
maradványa átvezetés
szolgáltatásokra -463

= szolgáltatások kiadásai 463

igazgatási szolgáltatási díj
jelzálogbejegyzés díjai 463

18.
84113312
Adó, illeték besz.-Örményes 0

1. Személyi juttatások 20

=Egyéb 20

-köztisztviselők normatív jutalma
átcsoportosítás dologi kiadásból 20

2. Járulékok 1

-nyugdíjbiztosítási járulék 1

3. Dologi kiadások -21

-irodaszer nyomtatvány
beszerzés előirányzatából
átcsoportosítás személyi -21
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juttatásra és járulékra

19.
8414021
Közvilágítás -443

1. Dologi kiadások -443
-villamosenergia kiadási
előirányzat csökken a
megtakarítás összegével -240
-karbantartás kiadási előirányzat
csökken a megtakarítás
összegével -96

-vásárolt szolgáltatások ÁFA-ja -109

-kiszámlázott termék szolgáltatás
ÁFA befizetése nő 2

20.

8419079
Önk. Elszám. ktgvetési
szerveikkel -1 008

Intézményfinanszírozás -1 008

1.
Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolg. Kp. -619

-szoc.pol. Támogatás csökken -619

2.
Tiszavirág napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde 462

-szoc.pol. Támogatás nő 613

-normatíva Támogatás nő 2 538

-Kistérségi Támogatás nő 161

-Önk.kiegészítés I. csökken -2 850

3.
Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ -851

-szoc.pol. Támogatás csökken -851

21.
8424211
közterület rendjének fennt. 0

1. Személyi juttatások -84

=Bér -84

-Közalkalmazottak
alapilletménye előirányzat
maradványból átcsoportosítás
járulékok kiadási előirányzatára -84

2. Járulékok 84

-Természetbeni
egészségbiztosítási járulék
kiadási előirányzata nő teljesítési
adatok alapján átcsoportosítás
személyi juttatás kiadási
előirányzatának maradványából 55
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-Pénzbeni egészségbiztosítási
járulék kiadási előirányzata nő
teljesítési adatok alapján
átcsoportosítás személyi juttatás
kiadási előirányzatának
maradványából 18

-táppénz hozzájárulás kiadási
előirányzata nő teljesítési adatok
alapján átcsoportosítás személyi
juttatás kiadási előirányzatának
maradványából 11

22.
84254111
Ár-, és belvízvédekezés 211

1. Dologi kiadások 211

=Egyéb dologi kiadások 211

-kiszámlázott termék és
szolgáltatás ÁFA befizetésének
előirányzata nő a teljesítési
adatok alapján belvízvédekezési
költségekhez(áramdíj)
kapcsolódó ÁFA befizetés 211

23.
8560991
oktatást kiegészítő tev. 5 837

1. Felhalmozási kiadások 2 918

=beruházás 2 918

-Ügyviteli és számítástechnikai
eszközök vásárlása informatikai
normatíva terhére 2 918

2. Dologi kiadások 2 919

=Egyéb dologi kiadások 2 919

-kisértékű tárgyi eszköz szellemi
termékek beszerzésének
előirányzata nő az informatikai
normatíva terhére 2 335
-vásárolt termékek
szolgáltatások ÁFA előirányzata
nő a keszletbeszerzésekhez
kapcsolódó ÁFA kiadás
összegével (informatikai
normatíva terhére) 584

24.
8821111
Rendszeres szoc. Segély 443

1. Egyéb támogatások 443

-rendszeres szociális segélyek
előirányzata nő, a tényleges
kifizetés meghaladja az
előirányzott összeget 441
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-egészségkérosodottak
rendszeres segélyének
előirányzata nő, a tényleges
kifizetés meghaladja az
előirányzott összeget 354

-kereső tevékenység mellett
folyósított ellátások előirányzata
csökken a fel nem használt
összeggel -451

-a rendelkezésre állási támogatás
előirányzata nő, a tényleges
kifizetés meghaladja az
előirányzatot 99

25.
8821131
Normatív LFT 26

1. Egyéb támogatások 26

-Lakásfenntartási támogatás
előirányzatás növelni kell a
teljesítési adatok szerint 26

26.
8821151
Alanyi jogú ápolási díj -203

1. Egyéb támogatások -134

-normatív ápolási díj
előirányzata csökken a fel nem
használt előirányzat összegével -134

2. Járulékok -69
-ápolási díj után fizetendő
munkaadói járulékok
előirányzata csökken a fel nem
használt előirányzat összegével -69

27.
8821161
Méltányossági alapú ápolási díj -49

1. Egyéb támogatások -76

-egyéb ápolási díj előirányzat nő
megállapítás miatt -76

2. Járulékok 27
-ápolási díj után fizetendő
munkaadói járulékok
előirányzata nő a teljesítési
adatok szerint 27

28.
8821221
Átmeneti segély -415

1. Egyéb támogatások -415
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pénzbeni átmeneti segélyek
előirányzata csökken az
előirányzat maradvány
összegével -415

29.
8821231
Temetési segély -40

1. Egyéb támogatások -40
pénzbeni temetési segélyek
előirányzata csökken az
előirányzat maradvány
összegével -40

30.
8821241
Rendkívüli GYVT -100

1. Egyéb támogatások -100

-rendkívüli GYVT ellátás
előirányzata csökken a fel nem
használt előirányzat összegével -100

31.
8821291
Egyéb önk. Eseti pbeli ell. 4

1. Egyéb támogatások 4

-lakbértámogatás előirányzatot
meghaladó teljesítés miatt nő az
előirányzat 4

32.
8822021
Közgyógyell. -324

1. Egyéb támogatások -324

-közgyógy ellátás kiadási
előirányzata csökken a fel nem
használt ellátással -324

33.

8901111
Esély egyenl. Elősegítő
komp.tám. -350

1. Felhalmozási kiadások -350

=Beruházás -350
-A települési esélyegyenlőségi
terv nem készült el 2010. évben ,
ezért az előirányzatot
csökkenteni kell -350

34.

8903011
Civil szervezetek műk.
Támogatása -105

1.
Véglegesen átadott
pénzeszközök -105

=Működési c. -105
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pénzeszközátadások

-a NON-profit szervezetnek
működési célra tervezett
kiadások előirányzta csökken a
mardvány összegével -105

35.

8903021
Civil szerv.program és egyéb
tám. 80

1. Pénzeszköz átadások 80

=működési célú pe. Átadások 80

-98/2010.(V.27.) számú önk. Hat.
Alapján az Életfa Egyesület
támogatása 80

36.
8903021
közcélú foglalkoztatás 180

1. Személyi juttatások 64

=Bér 64

-egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozók étkezési hozzájárulása 64

2. Dologi kiadások 116

=Egyéb dologi kiadások 116
-Készletbeszerzések (hajtó kenő
anyag beszerzés kiadási
előirányzat maradvány
átvezetése, egyéb készlet
beszerzésre -21
-Egyéb készletbeszerzések
előirányzata nő alkatrész
beszerzés 25

-karbantartási kiadások
előirányzatát növelni kell a
kistraktor szervízköltségével 101

-vásárolt termékek és
szolgáltatások ÁFA kiadása nő 11

37.
8904421
Közhasznú foglalkoztatás -142

1. Személyi juttatások -17

=Bér -1

-Egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozók munkabére előirányzat
csökken átcsoportosítás
járulékokra maradványból -1

=Egyéb -16
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-egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozók étkezési hozzájárulása
előirányzat átvezetés közcélú
szakfeladatra -16

2. Járulékok 1

-természetbeni
egészségbiztosítási járulék
előirányzata nő teljesítés miatt 1

3. Dologi kiadások -126

=Egyéb dologi kiadások -126
-karbantartási kiadások
előirányzata átvezetés közcélú
foglalkoztatás
szakfeladatra(ÁFA-val) -126

8905061
Egyházak közösségi és hitéleti
tám.

38.
9101231
Könyvtári szolgáltatások 0

1. Dologi kiadások 0

-egyéb üzemeltetési
fenntartásikiadások előirányzata
csökken átvezetés
élelmiszerbeszerzésre -15

-egyéb üzemeltetési
fenntartásikiadások előirányzata
csökken átvezetés vásárolt
élelmezés előirányzatára -13

-egyéb üzemeltetési
fenntartásikiadások előirányzata
csökken átvezetés szállítási
szolgáltatások előirányzatára -58

-egyéb üzemeltetési
fenntartásikiadások előirányzata
csökken átvezetés pénzügyi
szolgáltatások előirányzatára -2

egyéb üzemeltetési kiadási
előirányzatból átvezetés egyéb
dologi kiadásokra -210

-átvezetés élelmiszerbeszerzésre
egyéb üzemeltetési kiadási
előirányzatból 15
-átvezetés vásárolt élelmezés
kiadási előirányztra egyéb
üzemeltetési kiadási
előirányzatból 13
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-átvezetés szállítási
szolgáltatások előirányzatára
egyéb üzemeltetési kiadási
előirányzatból 58
-átvezetés pénzügyi
szolgáltatások előirányzatára
egyéb üzemeltetési kiadási
előirányzatból 2
-átvezetés egyéb dologi
előirányzatára egyéb
üzemeltetési kiadási
előirányzatból 210

39.
9105021
Közműv.int. Közösségi sz. 563

1. Dologi kiadások 563

egyéb üzemeltetési fenntartási
kiadások előirányzata nő (ÁFA-
s)Művelődési Ház felújításához
terv készítése 563

BEVÉTELEK

SSZ.

Szakfeladat
száma/megnevezése/
kiemelt előirányzat

Tételes
módosítási
javaslat
(eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Szakfeladat
mód.
Összesen(eFt)

1.

111001
Gabonaf, olajosmagvak
term. -1 851

1. Működési bevételek -1 851
=Intézményi működési
bevételek -1 851
-áru-és készletértékesítés
bevétele ei. Bevétel
elmaradás miatt -498
-Működéshez kapcsolódó
ÁFA bevételek csökkentése
ÁFA visszatérülés -1219 eFt,
kiszámlázott termék
szolgáltatás ÁFA-ja-134 eFt -1 353

2.
3822001
veszélyes hulladékkezelés -163

1. Működési bevételek -163
=Intézményi működési
bevételek -163

-szemméttelpi konténer
használat díja -430

-Áfa bevételek működési
kiadáshoz kapcsolódó Áfa 374
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visszatérülés

-Kiszámlázott termék és
szolg ÁFA-ja -107

3.

42210011
foly.hull.sz.szolg.közmű
építés 422

1. Működési bevételek 58
=Intézményi működési
bevételek 58
-kamatbevétel-bankbetét
után kapott kamat
előirányzat nő (tartalékot
növelő tétel) 58

2.
Véglegesen átvett
pénzeszközök 364
=Felhalmozási célra átvett
pe. 364

-lakossági közmű befizetés
(tartalékot növelő tétel) 364

4.

4722001
Hús-, húsáru
kiskerreskedelem 417

1. Működési bevételek 417
=Intézményi működési
bevételek 417
-készletértékesítés bevétele
nő 311
-ÁFA visszatérülés
előirányzata nő 28
-Kiszámlázott termékek és
szolgáltatások ÁFA bevétele
nő 78

5.
5610001
Éttermi mozgó vendéglátás -962

1. Működési bevételek -962
=Intézményi működési
bevételek -962
-Felhalmozási kiadáshoz
kapcsolódó ÁFA
visszatérülés előirányzatát
csökkenteni javasoljuk -962

6.
7712001
Gépjárműkölcsönzés -1 553

1.
Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek -1 247

=Önk. Vagyon bérbead.
Szárm. Bevételek -1 247

=Vagyon bérbeadásából
származó bevételek
előirányzata csökken a -1 247
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bevételkiesés miatt

2. Működési bevételek -306
=Intézményi működési
bevételek -306
-Áfa bevételek és
visszatérülések bevétel
elmaradás miatt csökken -306

7.

8219001
Fénymásolás, egyéb irodai
szolg. 1

1. Működési bevételek 1
=Intézményi működési
bevételek 1
-Áfa bevételek és
visszatérülések előirányzata
nő 1

8.

84111611
Tel.kisebbségi Önk. Vál.-
Fegyvernek 21

1.
Támogatás értékű
bevételek 21
=működési c. tám.értékű
bev. 21

kisebbségi választások
támogatása 2011. évi előleg 21

9.

84112611
Önkorm. Igazg.-
Fegyvernek -51 259

1. Működési bevételek -554
=Intézményi működési
bevételek -554
-bírságokból származó
bevételek előirányzata nő
többletbevétel miatt 135
-hirdetési díjak
többletbevétele miatt nő az
ei. 20
-kifizetőhelyek
költségtérítése 38
-alkalmazottak
térítése(étkezés) 17

-biztosítási kártérítés 76
-biztosítási díjak nem
kerültek kiszámlázásra az
intézmények felé ezért
csökken az előirányzat -783
-a tervezett kamatbevételek
nem realizálódtak ezért az
előirányzatot csökkenteni
kell -127
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-a kiszámlázott termékek és
szolgáltatások ÁFA-jának
előirányzatát növelni kell a
tervezetten túli ÁFA
bevétellel 70

2.
Felhalmozási és tőke
bevételek 4

-Belföldi államkötvény
értékesítésének bevétele
(technikai) 3 280
-részvények részesedések
előirányzata
csökken(technikai) -3 280
-pénzügyi befektetés bevételi
előirányzata nő a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Rt.
Által fizetett osztalék
bevétellel 4

3. Kölcsönök visszatérülése 448
=működési c. kölcsönök
törlesztése 1 286
-a háztarásoknak nyújtott
kölcsönök törlesztésének
előirányztát növelni kell a
tervezetten felülüi bevétellel 1 286

=felhalmozási célú
kölcsönök törlesztése -838
-háztartásoknak nyújtott
egyéb felhalmozási c.
kölcsönök törlesztése
előirányzatát csökkenteni
kell a bevétel elmaradás
miatt -838

4.
Támogatás értékű
bevételek -51 579

=Támogatás értékű
működési célú bevételek 1 746
-a központi költségvetési
szervtől kapott támogatások
előirányzata csökken a krízis
program támogatásának
előirányzatával téves jogcím
miatt -221
-fejezeti kezelésű
előirányzatból kapott
támogatások előirányzata nő
a kríziskezelő programra
kapott működési támogatás
összegével 221
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-a helyi önkormányzatoktól
kapott bevételek
előirányzata nő(társult
Önkormányzatok működési
költség hozzájárulása
valamint a közcélú
érdekeltségi hozzásárulás
átutalása miatt 555
-A Többcélú Kistérségi
társulástól kapott működési
támogatásértékű bevételek
előirányzata nő a Kistérségi
normatíva megnövekedett
összegével 1 191

=Támogatás értékű
felhalmozási célú bevételek -53 325

-Művelődési Ház és Játszótér
építés támogatási összeg
csökken eredménytelenül
záródó beruházás miatt -53 325

5.
Véglegesen átvett
pénzeszközök 422
=Működési célú pénzeszköz
átvételek 422

-Közcélú érdekeltségi
hozzájárulás többletbevétele
miatt nő az előirányzat 422

10.

84113312
Adó, illeték besz.-
Örményes 17

1. Működési bevételek 17
=Intézményi működési
bevételek 17
-igazgatási szolgáltatási
díjbevételek 17

11.
84135211
Mezőgazdsági támogatás 2 728

1.
Támogatás értékű
bevételek 2 728
=Működési c. támértékű
bevételek 2 728

-Földalapú támogatás
bevételi ei. Növelése többlet
bevétel összegével 2 517
-Gázolaj támogatás ei.
Növelése többletbevétel
összegével 211
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12.
8414011
Önk.közbesz.elj. Lebony 94

1. Működési bevételek 94
=Intézményi működési
bevételek 94

-ÁFA visszatérülés 94

13.

8419019
Önkormányzatok
elszámolásai 8 146

1. Működési bevételek 6 484
=Intézményi működési
bevételek 1

-ÁFA visszatérülés 1
=Önk. Sajátos működési
bevétele 6 483
-magánszemélyek
kommunmális adója
többletbevétel miatt nő az
előirányzat 608
-helyi adókhoz kapcsolódó
bírságok 142

-SZJA jövedelemkülönbség
mérséklése többletbevétel 3 508

-gépjármű adó tervezetten
felüli bevétel 2 225

2.
Önkormányzatok
támogatásai 1 662

= normatíva -25
-feladatmutatóhoz kötött
állami normatíva
előirányzata csökken a
kapott támogatás összege
szerint -25

=központosított előirányzat 1 687

-saját forrás kiegészítés BM
önerő Településközpont I. 1 564
-kisebbségi önkormányzatok
2010. évi időarányos
támogatása 94

-szakmai vizsgák
lebonyolításának támogatása 34
-Óvoda felújításhoz
kapcsolódó támogatás
előirányzatának csökkentése
a fel nem használt támogatás
összegével -5

14.
8419069
Finanszírozási műveletek -26 066

1. Hitelfelvételek -26 066

=Működési c. 4 644
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-Rövid lejáratú működési
hitel felvétel nő 4 644
=Felhalmozási c. hitelek
felvétele -30 710
-Művelődési Ház és Könyvtár
felújításához kapcsolódó
fejlesztési hitel összegével
csökken az előirányzat
(eredménytelenül zárult
pályázat miatt) -13 350

-Annaházi Idősek klubjának
felújátásához kapcsolódó
fejlesztési hitel ténylegesen
felvett hitel kevesebb -27
-Település Kp. II. ütem
építéséhez kapcsolódó
fejlesztési hitel felvétel nem
valósult meg 2010. évben -5 030
-Polgármesteri Hivatal
komplex
akadálymentesítéséhez
kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétel nem valósult meg
2010. évben -2 034
-Szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétel nem valósult meg
2010. évben -6 439
-Orvosi rendelő
rekonstrukciójához
kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétel kevesebb -479
-Zalka M. út építéséhez
kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétel kevesebb -39
-Az önkormányzati tulajdonú
lapostetős épületek tető
felújításához kapcsolódó
fejlesztési hitel felvétel
kevesebb -3 255
-Az önkormányzati közcélú
foglalkoztatást segítő
eszközbeszerzéshez
kapcsolódó fejlesztési hitel
felvétel kevesebb -57

15.

8424211
közterület rendjének
fennt. 202

1. Működési bevételek 2
=Intézményi működési
bevételek 2
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-agrártámogatás késedelmes
fizetése miatt késedelmi
kamat bevétel 2

2.
Végleges pénzeszköz
átvételek 200
=Működési c. pénzeszköz
átvételek 200
-mezőőri járulék lakossági
befizetésekből többlet
bevétel 200

16.
84254111
Ár-, és belvízvédekezés 0

1. Működési bevételek 0
=Intézményi működési
bevételek 0
-szolgáltatások
ellenértékének előirányzat
maradványának átvezetése
továbbszámlázott
szolgáltatás bevételeire
technikai tétel -846
-továbbszámlázott
szolgáltatások bevételi
előirányzata nő villamos
energi továbbszámlázása
belvízvédekezési költség
(KÖTIVIZIG) 846

17.
8903021
közcélú foglalkoztatás -887

1.
Támogatás értékű
bevételek -1 887
=Működési célú tám. Értékű
bevételek -1 887
-Közcélú foglalkoztatás
szervezők támogatása 2011.
évre áthúzódó része
csökkenti az előirányzatot -1 887

2.
Véglegesen átvett
pénzeszközök 1 000
=Működési c. pénzeszköz
átvételek 1 000
-foglalkoztatási közalaptól
kapott támogatás miatt nő az
előirányzat 1 000

18.
8904421
Közhasznú foglalkoztatás 255

1.
Támogatás értékű
bevételek 255
=működési c. tám.ért.
Bevételek 255

-munkaügyi kp. Támogatás 255
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19.
9101231
Könyvtári szolgáltatások 8

1. Működési bevételek 8
=Intézményi működési
bevételek 8
-Elkülönített számla
kamatbevétele 8

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint + 271 e
Ft-tal

Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni összesen + 271 e
Ft-tal
Étkezési térítési díj bevételének összegét megemelni: + 616 e Ft-tal
Ellátottak étkeztetéséből származó többlet bevétel összege: + 325 e Ft
Alkalmazottak ebédtérítésének többlet bevétele: + 168 e Ft
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja: + 123 e Ft

Egyéb intézményi működési bevételek összegét csökkenteni: - 345 e Ft-tal
Áru és készletértékesítés többlet bevétele: + 10 e Ft
Egyéb sajátos bevétel (kerekítési különbözetből adódó eltérés): + 2 e Ft
Előző évi vevő kintlévőségből a tervezett, de nem teljesült
bevétel elmaradás: - 219 e Ft
Bérleti díj bevétel kiesés: - 82 e Ft
Kötbér, egyéb kártérítés (biztosító térítése) bevétele: + 2 e Ft
Kamatbevétel kiesés: - 40 e Ft
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja: - 18 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint + 482 e
Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni összesen - 345 e Ft-
tal
Bér kiadások előirányzata: - 269 e Ft
Közalkalmazottak alapilletményét megemelni a fizetett szabadságnapok
idejére számított díjazás többlete miatt: + 77 e Ft
Közalk. egyéb kötelező illetménypótlékait megemelni az évközben
kifizetett pótlék többlet kiadása miatt: + 207 e Ft
Közalk. egyéb felt.től függő pótlékait csökkenteni a betegség, táppénz
miatt megtakarított pótlék összegével: - 505 e Ft
Kereset-kiegészítés fedezetének előirányzatát csökkenteni, átcsoportosítani
az egyéb kötelező illetménypótlék fedezetére: - 9 e Ft
Részmunkaidőben foglalkoztatott személyi juttatásainak előirányzatából
átcsoportosítani a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások fedezetére
a részmunkaidős részére kifizetett kereset-kiegészítés összegét: - 26 e Ft
Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzéshez kapcs.
juttatásainak előirányzatát megemelni a kifizetett kereset-kiegészítés + 25 e Ft
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összegével:
Nem főállású dolgozók juttatásainak ( szakmai gyakorlatot
teljesítő tanulók gyakorlati díja) csökkentése a fel nem használt összeggel: - 17 e Ft
Alkalmi fizikai munkavállalók megbízási díjának csökkentése a tervezett
szombati napokon elmaradt ételszállítás díjával: - 21 e Ft

Egyéb személyi juttatások előirányzata: - 76 e Ft
A magáncélú telefon beszélgetés után fizetendő járulék ( 20 %) megemelése
a tervezett összeg túllépése miatt: + 73 e Ft
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítésének megemelése a tervezett
buszbérlet költségén felül 1 fő részére kifizetett utazási költségtérítés többlete
miatt: + 17 e Ft
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának csökkentése a betegség miatt
fel nem használt összeggel: - 166 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni összesen
A bér jellegű kiadásokat érintőmódosítások miatt: - 69 e Ft-tal
Társadalombiztosítási járulék előirányzata: - 50 e Ft
Ebből: -Nyugdíj biztosítási járulék összege: - 33 e Ft

-Természetbeni egészségbiztosítási járulék összege: + 1 e Ft
- Pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege: + 2 e Ft
- Munkaerőpiaci járulék összege: - 20 e Ft

Egészségügyi hozzájárulás előirányzata: - 19 e Ft
A szombati napok ételszállítására fizetett megbízási díj megtakarítás járulékának
összege:

A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni összesen + 896 e Ft-tal

Vásárolt élelmezés előirányzatát megemelni: + 1 330 e Ft-tal
Egyrészt a többlet bevétel nyersanyag összege miatt, valamint az élelmezésre
fordított többlet kiadás összege miatt:
Élelmiszerbeszerzés összege: + 1 127 e Ft
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja: + 203 e Ft

Energia kiadások előirányzatát megemelni: + 149 e Ft-tal
Energia felhasználás túllépése miatt:
Ebből: -gáz energia felhasználás összege: + 43 e Ft

-villamos energia felhasználás összege: + 145 e Ft
-vízdíj összege: - 69 e Ft

Vásárolt term. És szolg. ÁFÁ-ja: + 30 e Ft

Egyéb működési dologi kiadások előirányzata: - 583 e Ft-tal
Gyógyszer, vegyszer beszerzés összegét csökkenteni a fel nem használt
összeggel: - 3 e Ft
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összegét csökkenteni a megtakarított
összeggel: - 74 e Ft
Folyóirat beszerzés összegét megemelni 1 db folyóirat vásárlásának
összegével: + 3 e Ft
Hajtó és kenőanyag beszerzés összegét megemelni az üzemanyag
felhasználás növekedése miatt: + 72 e Ft
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Szakmai anyag beszerzés összegét csökkenteni az edényzetek,
konyhai eszközök vásárlásának elmaradása miatt: - 100 e Ft
Munkaruha, védőruha beszerzés összegét csökkenteni a fel nem
használt összeggel: - 33 e Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés összegét csökkenteni: - 11 e Ft
Egyéb készletbeszerzés összegét megemelni előirányzat túllépése
miatt a napi működéshez szükséges tisztítószerek, kisebb eszközök
vásárlása miatt: + 246 e Ft
Kommunkiációs szolgáltatások összegét csökkenteni az internet
szolgáltatási megszüntetése miatt megtakarított összeggel: - 13 e Ft
Szállítási szolgáltatás összegét megemelni a többlet költség
összegével + 13 e Ft
Karbantartás, kisjavítás kiadásának összegét csökkenteni a konyhai
berendezések javítására, karbantartására fel nem használt összeggel: - 571 e Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások összegét megemelni
A szemétszállítás és szennyvízszippantás költségeinek többlete miatt: + 111 e Ft
Vásárolt közszolgáltatások összegét csökkenteni az élelmezés-egészség
ügyi minimum vizsga díjával, melyre ebben az évben nem került sor: - 96 e Ft
Pénzügyi szolgáltatások összegét megemelni a bankköltségek túllépése
miatt: + 4 e Ft
Vásárolt term. És szolg. ÁFÁ-ját csökkenteni a dologi kiadások
csökkenése miatt, valamint az élelmezésben a tervezett ÁFA megtakarítás
( 25 % és a 18 % különbözetének ) összege miatt: - 648 e Ft
ÁFA befizetési kötelezettség összegét megemelni: + 526 e Ft
Reprezentáció összegét csökkenteni a megtakarított összeggel: - 46 e Ft
Egyéb dologi kiadások összegét csökkenteni a késedelmi kamat
kiadások elmaradása miatt: - 18 e Ft
A magáncélú telefon beszélgetés költsége után fizetendő SZJA összegét
megemelni a többlet költség összegével: + 15 e Ft
Díjak, egyéb befizetések összegét megemelni a vagyonbiztosítás
Költségének emelkedése miatt: + 40 e Ft

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

Bevételi előirányzat javasolt emelése + 2 651 eFt, melynek jelentős részét a növénytermesztési
szakfeladat +1.796 eFt ,szennyvíz szakfeladat +2.546 eFt,hulladék begyűjtés + 1.198 eFt,árvíz
szakfeladaton +2.248 eFt, és a temető szakfeladaton mutatkozó + 3.492 eFt többletbevétel okozta .
A bevétel kiesés a víztermelés szakfeladatain Fegyvernek
-3.115 eFt , Örményes -1.612 eFt , a halgazdálkodás szakfeladaton – 3.172 eFt, és a nem lakóingatlan
bérbeadás szakfeladatokon mutatkozó -646 eFt bevétel kiesés okozta.

Kiadási előirányzat javasolt emelése + 8.893 eFt ezen belül az energia kiadások javasolt csökkentése -
356 eFt, kötött dologi kiadás emelése + 3 116 eFt az egyéb dologi kiadások emelése + 6 671 eFt a
beruházás növekedése + 63 eFt, mely a Damjanich út 155 ingatlan gáz beruházásának a tervezési
költsége.

Valamennyi szakfeladaton a bér és a vele kapcsolatos járulékok a tervezett szinten alakultak,
kivéve az állományba nem tartozók /vízdíjbeszedők/költségeinek alakulását ahol a megtakarítás
jelentkezett.



45

C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 1.552 eFt

I. Működési bevétel + 131 eFt
= Intézményi működési bevétel
Vállalkozók által befizetett mödési
költség hozzájárulás + 131 eFt

II. Támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV. Támogatás értékű bevétel - 1.683 eFt
= Önkormányzati kiegészítés
TB alaptól

Házi gyermekorvosi szolgálat fix díj
és területi díj 40 %-os csökkentése az
1 éven túli helyettesítés miatt (- 1.079 eFt),
Védőnők felkvóta szerinti díj csökkenés
(- 687 eFt),
Fogászat teljesítmény díj (+ 69 eFt)
Ügyelet normatív finanszírozása (- 72 eFt)
Háziorvosi szolg. eseti ellátás díja (+ 101 eFt)
Iskolaorvosi ellátás normatív fin. (- 15 eFt)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: - 506 eFt

I. Személyi juttatás + 65 eFt
= Bér
Fogászati szakfeladat
szombati napokra takarítónő
túlóra díja + 65 eFt

II. Járulékok - 75 eFt
Házi gyermekorvosi szakfeladat
Természetbeni egészségb.j - 75 eFt

III. Dologi kiadások - 496 eFt
Ügyelet szakfeladat
Gázenergia (- 58 eFt),
Háziorvosi szakfeladat
Villamosenergia (+ 13 eFt) - 45 eFt

Egyéb dologi kiadások:
telefondíjak, tel. központ üzembe-
helyezés (+ 50 eFt), postafiók bérlet,
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száll. ktg.,szemét száll., hull. ártalmatlanítás
(+143 eFt), karbantartási munkák
(- 118 eFt), gyógyszer, vegyszer besz.
(-361 eFt) , fecskendők, infúziós
szerelékek, EKG szalag., branülök besz.

(+ 140 eFt), kisértékű tárgyi e.besz.
(-68 eFt), számlavezetési ktg. (+86 eFt),
áfa kiadás (-219 eFt), reprezentáció
(+ 26 eFt), továbbképzés, kés.kam.
(+92 eFt), fel.bizt., kgfb., casco díja
(+178 eFt) - 51 eFt
Házi gyermekorvosi szakfeladat
helyettesítési díj (400 eFt) - 400 eFt
Háziorvosi szakfeladat

VII. Felhalmozási kiadások
= Felújítás
= Beruházás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (2-3. MELLÉKLET)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 324.598 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott, amely
az év közbeni módosítások eredményeként 371.294 eFt-ra változott . Jelen előterjesztésben
ismételten javaslatot teszünk az előirányzat módosítására, a javaslat szerint összességében
68.027 eFt-tal csökken az előirányzat 303.267 eFt-ra . A javaslat már meglévő
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, valamint a lezárult beruházások esetén a tény szintre
történő korrekciót, szakképzési hozzájárulás felhasználását, közművelődési érdekeltség növelő
pályázat, informatikai normatíva felhasználásából megvalósult beszerzéseket tartalmaz.

A javasolt kiadás növekedések forrása : szakképzési hozzájárulás, előirányzat átcsoportosítás, ,
közművelődési érdekeltség növelő pályázat, informatikai normatíva.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szöveges indoklásában, illetve a 2-3. mellékletben
Címenként,( A Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként is) és feladatonként részletesen
megtalálhatók a módosító javaslatok.

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

Fegyvernek, 2011. február 16.

(: Tatár László :)
polgármester
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2010.(......) számú rendelet tervezete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

eFt-ról eFt-ra
a.) bevétel főösszegét 2.233.373 2.165.294
- működési célú bevétel 1.815.733 1.815.874
- fejlesztési célú bevétel 333.302 291.148
- finanszírozási célú bevételeit 84.338 58.272
= működési célú bevétel 13.445 18.089
= fejlesztési célú bevétel 70.893 40.183
b.) kiadás főösszegét 2.233.373 2.165.294
- működési célú kiadás 1.825.138 1.825.824
- fejlesztési célú kiadás 383.510 314.745
- finanszírozási célú kiadásait 24.725 24.725
=működési célú kiadás 0 0
=fejlesztési célú kiadás 24.725 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:

eFt-ról eFt-ra
- Működési bevételek 882.721 888. 312
= intézményi működési bevétel 543.909 543.017
= önk.sajátos működési bevétel 338.812 345.295

- költségvetési támogatások 763.842 765.504
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29.989 28.746
- támogatás értékű bevétel 439.695 388.782
- véglegesen átvett pénzeszköz 13.234 15.676
- működési célú hitel 13.445 18.089
- fejlesztési célú hitel 70.893 40.183
- működési célú pénzmaradvány 13.759 13.759
-fejlesztési c. pénzmaradvány 633 633
- kölcsönök visszatérülése 5.162 5.610

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

eFt-ról eFt-ra
Személyi juttatások 682.820 679.154
Munkaadókat terhelő járulékok 175.738 174.474
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Dologi kiadások 755.331 758.862
Pénzeszköz átadás ÁH-on
kívülre

8.702 8.713

Egyéb támogatások 185.653 185.037
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.654 11.799
Támogatás értékű kiadások 8.592 8.890
Felhalmozási célú kiadások 277.524 258.140
Felújítások kiadásai 93.770 45.127
Működési célú tartalék 600 3.082
Fejlesztési célú tartalék 4.992 5.120
Adott kölcsönök 3.272 2.171
Működési hitelek kiadásai 0 0
Fejlesztési hitelek kiadásai 24.725 24.725

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

„ a) A költségvetési működési hiány összege: 18.089 e Ft, melyet az Önkormányzat
folyószámla hitel felvétellel biztosít.

5. §. A rendelet 6.§. (1) bekezdésében a költségvetési tartalék az alábbiak szerint
módosul:

A költségvetési tartalék 8.202 eFt , melyből

 Működési tartalék : 3.082 eFt
 Fejlesztési tartalék : 5.120 eFt

6.§. A rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december
31-i hatállyal kell alkalmazni.

Fegyvernek, 2011. február 16.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
polgármester jegyző

Készítette: Temesváriné B. Ágnes

Miklósi Jánosné















































































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

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

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 0 0 0 0 188

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

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 94 533 94 533 91 150 93 954 92 667 43 836

Részbenönálló intézmények 0 0 0 1 103 1 103 1 103

Intézményi felújítás összesen 94 533 94 533 91 150 95 057 93 770 45 127

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek 94 533 94 533 91 150 78 739 77 003 20 756

02. Víztermelés kezelés 0 0 0 951 976 976

03. LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉS-4120001 0 0 0 718 743 743

04. Önk. Közbesz. Elj. Lebonyolítása 0 0 0 100 100 100

06. Óvodai nevelés 0 0 0 13 446 13 845 13 845

07.Éttermi mozgó vendéglátás 0 0 0 0 0 7 416

Szakfeladat összesen: 94 533 94 533 91 150 93 954 92 667 43 836

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0 1 103 1 103 1 103

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 1 103 1 103 1 103

Felújítás mindösszesen: 94 533 94 533 91 150 95 057 93 770 45 127

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

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

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

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

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.) Kistraktor felújítása 0 0 0 0 0 188

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 0 0 0 0 188

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

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

VI. Polgármesteri Hivatal

01.ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek

1.) Annaházi idősek klubbja felújítása és komplex

akadálymentesítése 21 819 21 819 21 819 21 819 20 108 19 994

2.) Tetőszigetelési munkák elvégzése önk.tulajdonú

épületeken 213/2009.(XI.19.);247/2007.(XII.17.) 5 889 5 889 2 506 0 0 0

3.) Felszabadulás út 171. lapostető felújítása 0 0 0 787 762 762

4.) Művelődési Ház felújítása és játszótér építése 66 825 66 825 66 825 0 0 0

5.) Művelődési Ház felújítása 0 0 0 56 133 56 133 0

Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 94 533 94 533 91 150 78 739 77 003 20 756

02.VÍZTERMELÉS KEZELÉS-36000013

1.)A Dózsa Gy. Út 86. szám alatti Vízmű épületének

tetőszigetelése 0 0 0 951 976 976

Víztermelés kezelés összesen 0 0 0 951 976 976

03. LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET ÉPÍTÉS-4120001

1.)a Hársfa út 13. szám alatti épület tetőszigetelése 0 0 0 718 743 743

Lakó és nem lakó épület építés összesen 0 0 0 718 743 743

04.ÖNK.KÖZBESZ. ELJ. LEBONYOLÍT

1.) Idősek Klubbjának felújításához kapcs. Közbeszerzési elj. 0 0 0 100 100 100

Önk.közbesz. Elj. Lebony. összesen 0 0 0 100 100 100

5/2010.

(II.26.)

8/2010.

(III.31.)

módosítások

…/2011.

(II.24.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2010. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

35/2010.

(XII.21)
22/2010.

(IX.24.)

15/2010.

(V.27.)

2. melléklet

2013.05.12 12:04 1/4



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

5/2010.

(II.26.)

8/2010.

(III.31.)

módosítások

…/2011.

(II.24.)

35/2010.

(XII.21)
22/2010.

(IX.24.)

15/2010.

(V.27.)

05.ÓVODAI NEVELÉS

1.) Újtelepi óvoda egység felújítása 0 0 0 13 446 13 845 13 845

Óvodai nevelés összesen 0 0 0 13 446 13 845 13 845

07.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS

1.) Gyermekélelmezési konyha tető felújítás (technikai ) 0 0 0 0 0 7 416

Éttermi mozgó vendéglátás összesen 0 0 0 0 0 7 416

Szakfeladatok összesen 94 533 94 533 91 150 93 954 92 667 43 836

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű

1.)Bíró Kastély nyílászáró cseréje Damjanich J. út 155. 0 0 0 1 103 1 103 1 103

Vízmű összesen 0 0 0 1 103 1 103 1 103

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 1 103 1 103 1 103

Felújítás mindösszesen 94 533 94 533 91 150 95 057 93 770 45 127

2. melléklet

2013.05.12 12:04 2/4



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

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 0 0 0 0 249

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 0 636 636

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 0 633 5 062 6 038 6 114

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0 0 0 812

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 230 065 230 065 240 886 271 555 270 055 249 471

Részbenönálló intézmények 0 0 0 314 785 848

Intézményi beruházás összesen 230 065 230 065 241 519 276 931 277 514 258 130

V.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Önk.Igazgatás-Fegyvernek 212 076 212 076 212 076 95 641 93 321 90 877

02.Út autópálya építés 8 178 8 178 8 178 8 417 8 641 8 641

03.Közcélú foglalkoztatás 9 811 9 811 9 811 9 250 9 250 9 250

04.Önk.jogalkotás-Fegyvernek 0 0 180 180 180 180

05.Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 0 0 2 000 0 0 0

06. Éttermi mozgó vendéglátás 0 0 8 291 7 341 7 416 0

07. Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg. 0 0 350 350 350 0

08. Folyékony hull. Sz. szolg közmű ép. 0 0 0 51 479 50 956 50 956

09. Egyéb m.h.n.s. építés 0 0 0 90 458 89 508 76 216

10. Pü-i igazgatás -Örményes 0 0 0 138 138 0

11. Könyvtári szolgáltatások 0 0 0 4 970 4 970 4 970

12.Egyéb oktatást kieg. Tev. 0 0 0 2 007 2 007 4 925

13. Önk. Közbesz. Elj. Lebonyolítása 0 0 0 1 324 2 301 2 301

14. Erdészeti tev. 0 0 0 0 1 017 1 017

15.Önkormányzati igazgatás -Örményes 0 0 0 0 0 138

Szakfeladat összesen: 230 065 230 065 240 886 271 555 270 055 249 471

Részbenönálló intézmények 0 0 0 314 785 848

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 0 0 0 314 785 848

C;Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 314 785 848

Beruházás mindösszesen: 230 065 230 065 241 519 276 931 277 514 258 130

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

1.) Számítógép beszerzés pályázati támogatásból 0 0 0 0 0 249

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 0 0 0 0 249

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

1.) Udvari játékok beszerzése-forrás szülői befizetések 0 0 0 0 636 636

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0 636 636

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.) Nem meeghatározott eszközök szakképzési kötött maradványból 0 0 633 633 633 0

2.)támop 3.1.5-09/a 2 DB NOTE BOOK vásárlása 0 0 0 300 300 300

3.) Nem meghatározott eszközök szakképzési hozzájárulásból 0 0 0 4 129 4 092 1 225

4.) Rendezvénysátor (2 db) 0 0 0 0 668 668

5.)Szekrénysor vásárlása 0 0 0 0 144 144

6.) Távolságmérő beszerzése 0 0 0 0 44 44

7.) Szerszámkészlet 2 db beszerzése 0 0 0 0 157 157

8.) 5 db számítógép beszerzése-szakképzési hj-ból 0 0 0 0 0 1 094

9.) AWI hegesztő-szakképzési hj-ból 0 0 0 0 0 1 332

10.) CO2- hegesztő -szakképzési hj-ból 0 0 0 0 0 435

11.) Csőhengerítő beszerzése-szakképzési hj-ból 0 0 0 0 0 159

12.) 6 db ÁR-apály. Term. Asztal-szakképzési hj-ból 0 0 0 0 0 556

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 0 633 5 062 6 038 6 114

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

1.) Hangtechnikai eszközök beszerzése közművelődési érdekeltség

növelő támogatásból 0 0 0 0 0 812

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 0 0 0 0 812

V. Polgármesteri Hivatal

01. ÖNK.IGAZGATÁS-Fegyvernek

1.) Rendezési terv módosítás 221/2009.(XI.26.) 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275

2.)Település kp. Rehabilitáció I. 11 378 11 378 11 378 11 378 7 347 7 347

3.)Település kp. Rehabilitáció II. 48 956 48 956 48 956 0 0 0

4.) Szennyvízhálózat kiépítése 51 479 51 479 51 479 0 0 0

5.) Hidroglóbusz fej cseréje 16000 16000 16000 0 0 0

6.)Orvosi rendelő rekonstrukciója 67065 67065 67065 67065 67065 64621

8/2010.

(III.31.)

15/2010.

(V.27.)

35/2010.

(XII.21.)

módosítások

…/2011.

(II.24.)

22/2010.

(IX.24.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2010. évi költségvetési rendeletének

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

5/2010.

(II.26.)

3. melléklet

2013.05.12 12:04
3/4



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

8/2010.

(III.31.)

15/2010.

(V.27.)

35/2010.

(XII.21.)

módosítások

…/2011.

(II.24.)

22/2010.

(IX.24.)

5/2010.

(II.26.)

7.) Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 15923 15923 15923 15923 15923 15923

8.) Idősek Klubjának felújításához kapcs. Eszközbeszerzés 0 0 0 0 1711 1711

Önk.Igazgatás-Fegyvernek összesen 212 076 212 076 212 076 95 641 93 321 90 877

02.ÚT AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE

1.)Zalka M. út építése 8 178 8 178 8 178 8 417 8 261 8 261

2.) Hársfa út 13. sz. ingatlan előtti járda építés 0 0 0 0 141 141

3.)Szivárvány út (telekösszevonás) 0 0 0 0 239 239

Út autópálya építés összesen 8 178 8 178 8 178 8 417 8 641 8 641

03.KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS

1.) Eszközbeszerzés 9 811 9 811 9 811 9 250 9 250 9 250

Közcélú foglalkoztatás összesen 9 811 9 811 9 811 9 250 9 250 9 250

04.ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK

1.) 1 db számítógép beszerzése polgármesteri keretből (iktató) 0 0 180 180 180 180

Önkorm. jogalkotás összesen 0 0 180 180 180 180

05. LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁS ÜZEMELTETÉS

1.) A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147.

szám alatti ingatlan vásárlása 0 0 2 000 0 0 0

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés összesen 0 0 2 000 0 0 0

06.ÉTTERMI MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS

1.) a Gyermekélelmezési Konyha tető szigetelése a

78/2010.(IV.29.) sz. önk.hat. Alapján 0 0 8291 7341 7416 0

Éttermi mozgó vendéglátás összesen 0 0 8 291 7 341 7 416 0

07.ESÉLYEGYENL.CÉLZÓ KOMPLEX TEV.PRG .

1.) A 82/2010(IV.29.)sz.önk.hat. Alapján Fegyvernek Nagyközség

esélyegyenlőségi tervének elkészítése 0 0 350 350 350 0

Esélyegyenlőséget célzó komplex tev.prg. összesen 0 0 350 350 350 0

08.FOLYÉKONY HULL. Sz.SZOLG.KÖZMŰ ÉP.

1.) Szennyvízhálózat kiépítése(ÁTVEZETÉS IG. SZAKFEL.) 0 0 0 51 479 50 956 50 956

Folyékony hull.sz. szolg. Közmű ép. összesen 0 0 0 51 479 50 956 50 956

09.EGYÉB M.H.N. SOROLT ÉPÍTÉS

1.)Játszótér építés(Művelődési Ház felúj.és játszótér pályázat) 0 0 0 10 692 10 692 0

2.)Település kp. II. ütem 0 0 0 48 956 48 006 48 006

3.)Víztorony fejcsere 0 0 0 15 300 15 300 15 300

4.)Felszabadulás út autóbusz öböl áthelyezés, építés 0 0 0 3 000 3 000 400

5.) Kétpói hulladéklerakó építési beruházás 0 0 0 12 510 12 510 12 510

Egyéb m.n.s. építés összesen 0 0 0 90 458 89 508 76 216

10.PÜ-I IG:AZGATÁS-ÖRMÉNYES

1.) 1 db számítógép vásárlása 0 0 0 138 138 0

Pü-i igazgatás -Örményes összesen 0 0 0 138 138 0

11. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

1.) TIOP 1.2.3/08/1-2008-0080 pályázat 0 0 0 4 970 4 970 4 970

Könyvtári szolgáltatások összesen: 0 0 0 4 970 4 970 4 970

12.OKTATÁST KIEG. TEVÉKENYSÉG

1.) A 75/2010.(IV.29.) sz. önk. Hat alapján a Felszabadulás út 147.

szám alatti ingatlan vásárlása 0 0 0 2 007 2 007 2 007

2.) Informatíkiai eszközök beszerzése informatikai normatívából 0 0 0 0 0 2 918

Oktatást kiegészítő tev. összesen 0 0 0 2 007 2 007 4 925

13.ÖNK.KÖZBESZ. ELJ. LEBONYOLÍT

1.) Szennyvízhálózat tervezés közbeszerzés 0 0 0 914 941 941

2.) Település kp. II. ütem közbeszerzés 0 0 0 310 1 260 1 260

3.) Orvosi rendelő közbeszerzés 0 0 0 100 100 100

Önk.közbesz. Elj. Lebony. összesen 0 0 0 1 324 2 301 2 301

14. ERDÉSZET ERDŐGAZD. 02100011

1.) Erdővásárlás 0168/2 hrsz 0 0 0 0 1 017 1 017
Erdészet, erdőgazd. Tev. összesen 0 0 0 0 1 017 1 017

15.Önkormányzati Igazgatás Örményes

1.) 1 db számítógép vásárlása-átvezetés pénzügyi igazgatás

szakfeladatról 0 0 0 0 0 138

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS- Örményes 0 0 0 0 0 138

Szakfeladatok összesen 230 065 230 065 240 886 271 555 270 055 249 471

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0 0 0

B;Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

1.) 2 db merülő szivattyú beszerzése 0 0 0 314 314 314

2.) Rendőrségi épületben vagyonvédelmi rendszer kiépítése 0 0 0 0 172 172

3.) Ágvágó beszerzése 0 0 0 0 299 181

4.) Damjanich J. út 155. gázellátás megoldása 0 0 0 0 0 181

Vízmű összesen 0 0 0 314 785 848

C;Orvosi rendelő

Orvosi rendelő összesen 0 0 0 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0 314 785 848

Beruházás mindösszesen 230 065 230 065 241 519 276 931 277 514 258 130

3. melléklet

2013.05.12 12:04
4/4



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 24-i ülésére
a Hermann Kft. kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft. (5231 Fegyvernek, Kun Farkas út 9.) a mellékelt
kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, mely alapján kérik a települési folyékony
hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) számú önkormányzati rendelet módosítását oly
módon, hogy a vállalkozásuk által kibocsátott előtisztított szennyvízre a 4/2011. (II.03.)
rendelettel módosítottnál kedvezőbb ártalmatlanítási díjat szíveskedjenek megállapítani.
A rendelet alapján a szennyvíz ártalmatlanítási díja 2011. április 1-től 680.- Ft/m3+ÁFA.

A galván üzemi szennyvizek besorolása az ipari szennyvizek közt is a rendkívül káros
kategóriába tartozik. (Ipari szennyvizek besorolása: kevésbé káros, részben káros, erősen
káros, és rendkívül káros) Az ipari üzem számos veszélyes vegyi anyagot alkalmaz, így
szennyező anyagok lehetnek:

- előzetes megmunkálásból: fémoxidok, zsírok, olajok,
- zsírtalanítás során: (oldatokból) alapsók: foszfátok, karbonátok, szilikátok,

detergensek,
- pácolás: savak, lúgok,
- felületbevonó anyagok: horgany (pl.: cink), réz, nikkel, króm, kadmium, arany, ezüst,

sárgaréz, és más ötvözetek,
- egyéb segédanyagok: flokkuláló szerek: vas sók, alumínium sók, polimerek.

Ezen szennyezőanyagok mennyisége az üzemi előtisztító rendszer előírás szerinti
üzemeltetése esetén minimális mértékű, de lökésszerű kibocsátás előfordulhat. Ez esetben a
szennyvíztisztító telep működését, mint előtisztított ipari szennyvíz befogadót, hátrányosan
érinti. A szennyezőanyagok toxikus hatása miatt a telep tisztítási hatásfoka lecsökkenhet,
illetve a víztelenített iszap nehézfém tartalma megemelkedhet, így az üzemeltető számára is
folyamatos gondot okoz, és mint ipari szennyvíz, fokozott korrózióveszélyt jelent a telep
műtárgyaira, és gépészeti elemeire, napi mennyisége pedig igen ingadozó.

A Hermann Kft részére kiadott vízjogi engedély alapján az üzemben keletkező szennyvíz
előtisztított ipari szennyvíz, ez alapján közvetlenül befogadóba történő elhelyezés nem
megengedett, további folyékony hulladékkezelő telepen történő tisztítása szükséges.

A galvanizáló üzem működése óta időszakosan előfordult határérték feletti szennyezőanyag
kibocsátás több komponensre is. (pl.: Összes oldott anyag, és izzítási maradéka, Alumínium,
Cink.)
Emellett folyamatosan magas vezetőképesség és semlegestől jelentősen eltérő pH jellemzi az
előtisztított szennyvizét az évente négy alkalommal végzett laborvizsgálatok alapján. A köztes
időszakokban keletkező szennyvíz összetétele nem ismert.



Az üzem által kibocsátott ipari szennyvíz – a többi folyékony hulladékhoz hasonlóan – a
teljes tisztítási technológián átesik. Mechanikai tisztítás, vegyszeres előkicsapatás és ülepítés,
majd minőségi kiegyenlítés után a biológiai tisztításra kerül. A tisztítótelepen működő
technológia nem teszi lehetővé egyes tisztítási lépcsők megkerülését, így a tisztításra kerülő
szennyvíz ilyen módon történő „hígítását” sem.
Egyetlen módon „hígítható” a már előkezelt betárolt szennyvíz, a biológiáról lekerülő
tisztított víz belső recirkulációjával, mely során a tisztított szennyvíz leürítése nem a
befogadóba történik, hanem a kiegyenlítő medencébe.

Fenti indokok alapján a 4/2011. (II.03.) rendelettel megállapított ártalmatlanítási díj
módosítását (csökkentését) az előtisztított ipari szennyvíz tekintetében nem javaslom, mivel a
telepre beérkező lakossági és közületi szennyvízhez hasonlóan az előtisztított ipari
szennyvizet is a tisztítási technológia minden lépcsőjén tisztítjuk, csak ezt követően juttatjuk
tisztított szennyvízként a befogadóba.

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

………………../ 2011. (II.24.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

a Hermann Kft. kérelméről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem módosítja a
4/2011. (II.03) sz. rendelettel módosított a települési folyékony
hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6) önkormányzati rendeletben
megállapított szennyvíz ártalmatlanítási díjat, mely 2011. április 1-től 680.-
Ft/m3 + ÁFA.

Erről értesül:

1.) Tatár László, polgármester
2.) Buzás Istvánné dr., jegyző
3.) Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft.
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011-02-21

Tatár László
polgármester







9. sz. melléklet

Kivonat a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 10.-i soron kívüli
ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2011.(II.10.) sz. TCKÖK határozat:

A TCKÖK 2011. évi költségvetésének jóváhagyásáról

1.) Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló
módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (2) bek. alapján a 2011. évi
költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL 210 eFt
- állami támogatás 210 eFt

KIADÁSOK: 210 eFt

Személyi juttatások 6 eFt
513195 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó

Sajátos juttatásai
Telefon magáncélú használata 6 eFt
(30.000 Ft x 20 % = 6.000 Ft)

Járulékok 3 eFt
5331 Egészségügyi hozzájárulás

(telefon magáncélú használata miatt)
6.000 Ft x 1,19 x 27 % =1.928 Ft
2.000 Ft x 1,19 x 27 % = 643 Ft
ÖSSZESEN: 2.571 Ft

Dologi kiadások 201 eFt
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Mobiltelefonhoz vásárolt kártya (-20%)
24.000 Ft – 4.800 Ft (-20%)=19.200 Ft 19 eFt

55213 Szállítási szolgáltatás
Kiránduláshoz autóbusz igénybe vétele
(32.000 Ft) 32 eFt

56211 Belföldi kiküldetés
Utazási költségtérítések
(36.356 Ft) 36 eFt

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Kulturális rendezvényekre belépőjegyek vás.
(72.000 Ft) 72 eFt

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
(M.telefonhoz vás.kártya ÁFA-ja 4.800 Ft
Kirándulás autób. Ktg. ÁFA-ja 8.000 Ft
Utazási költség ÁFA-ja 9.089 Ft
Belépő jegyek ÁFA-ja 18.000 Ft
Összesen: 39.889 Ft) 40 eFt

57211 Munkáltató által fizetett SZJA
Telefon magáncélú haszn.miatt
(6.000 Ft x 1,19 x 16 %= 1.142 Ft
2.000 Ft x 1,19 x 16 %= 381 Ft
Összesen: 1.523 Ft) 2 eFt



2.) A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéri Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy a 2011. évi költségvetésében az 1.)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Erről értesül: 1./ TCKÖK tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Polg.Hiv. pénzügyi csoportja

K.m.f.

Mága Anna sk. Budai Klára sk.
TCKÖK elnöke jkv-hitelesítő

Jegyzőkönyv hiteléül:
Fegyvernek, 2011. február 14.

Kapusi Jánosné



1

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A január 27-i ülésen szerepelt az önkormányzat 2011. évi tervkoncepciója illetve előzetes költségvetése. A
Képviselő-testület a 2011. évi hiányt 12.295 eFt-ban határozta meg, mely előzetes kalkulációk alapján
készült . Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, valamint a Képviselő-
testület által hozott döntéseket számszerűsítették, a szükséges módosításokat elvégezték.
Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2011. évi koncepció módosításokat is figyelembe véve
1.847.633 eFt költségvetési főöszeggel készült, mely 15.925 eFt tárgyévi hiányt tartalmaz .

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2011. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő
intézményenként. Ezután a 2011. évre tervezett felújításokat, beruházási feladatokat részletezzük, majd a
költségvetési rendelet tervezet mellékleteivel melyek az alábbiak:

 1. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése címenként
kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen

 2. számú mell. A 2011. évi felújítások részletezése

 3. számú mell. A 2011.évi beruházások részletezése

 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

 5. számú mell. Az Önkormányzat 2011. évi tervezett feladat mutatók állománya

 6. számú mell. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi
alakulását bemutató mérleg

 7. számú mell. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület által nyújtott közvetett
támogatások

 8. számú mell. Az Önkormányzat 2011. évi likviditási ütemterv

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

1.) Az intézmény által ellátottak száma: ebből étkezést igénybevevők
Fegyvernek: 220 fő 147 fő étkező
Örményes: 54 fő 39 fő étkező
Kuncsorba: 72 fő 57 fő étkező
Összesen: 346 fő 243 fő étkező

2.) Az ellátottak főbb csoportok szerinti megoszlása:

A./ Idősellátásban:

Nappali ellátás Házi segítségnyújtás
Étkeztetés Összesen

Férőhely Klubtagok
száma

Ellátható
személyek

Tényleges
ellátottak
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száma

I. sz. i Idősek
Klubja Annaháza

30 fő 29 fő 10 fő 45 fő 84 fő

II. sz. Idősek
Klubja Újtelep

30 fő 30 fő 17 fő 37 fő 84 fő

III. sz. Idősek
Klubja Szapárfalu

30 fő 30 fő 7 fő 15 fő 52 fő

Fegyvernek
összesen:

90 fő 89 fő 29 fő 34 fő 97 fő 220 fő

Örményes 30 fő 28 fő 7 fő 11 fő 15 fő 54 fő

Kuncsorba 40 fő 40 fő 13 fő 13 fő 19 fő 72 fő

Intézmény
összesen:

160 fő 157 fő 49 fő 58 fő 131 fő 346 fő

CSALÁDSEGÍTÉS:

Ellátottak köre:.
- Szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt rászorult, vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok.
- Aktív korúak rendszeres szociális segélyében (RSZS) részesülők
- Rendelkezésre állási támogatásban (BPJ) részesülők
- Fogyatékkal élők, gondnokság alá helyezettek
- Hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek
- Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, roma etnikum.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

0-17 évesek
száma

Alapellát
ott

Védelem
be vett

Átmeneti
nevelt

Tartós
nevelt

Gondozott
családok
száma

Gondozott
Gyerekek
száma

Fegyvernek 1511 fő 77 fő 21 fő 19 fő 1 fő 54 118

Örményes 191 fő 6 fő 1 fő - - 7 11

Kuncsorba 114 fő 4 fő 2 fő 2 - 8 15

3.) Feladat-ellátást végző dolgozók létszáma, vezető szakdolgozók, technikai munkatárs
csoportosításában:

2011. január 01-én:

A dolgozók létszáma Tényleges Statisztikai
Fegyvernek 18 fő 13,815 fő
Örményes 4 fő 3,125 fő
Kuncsorba 4 fő 4 fő

Összesen: 26 fő 20,94 fő

Közfoglalkoztatottak 2011. február 01-től:
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Fegyvernek: 28 fő 7 fő

Dolgozói létszám 2011.január 01.-től 26 fő 20,94 fő

K
at

.

Te
le

p
h

el
y

Ig
az

ga
tó

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Idősellátás Ügyviteli csoport
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A Fegyv

1

Örm

Kuncs
B Fegyv

Örm

Kuncs
C Fegyv 0,87

5
2 0,75 3,62

5

Örm 0,75 0,75
Kuncs 0,5 1,5 2

D Fegyv 1,75 2,5 0,94 0,5 5,69
Örm 0,75 0,75 1,5

Kuncs 1 1

E Fegyv 0,93
8

0,875 0,25 2,06
3

Örm

Kuncs 1 1
F Fegyv 1,43

8
1,43

8

Örm
Kuncs

G Fegyv 1

Örm 0,875 0,87
5

Kuncs

Össz.(Fő
)

1 1,875 2,37
6

1,625 4,37
5

2,5 5,5 0,25 0,94 0,5 20,9
4

4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a
funkció ellátásra:

Főépület Melléképület Összesen

Fegyvernek

I. sz. Klub
Felszabadulás út 171.

325 m2 325 m2

II. sz. Klub
Felszabadulás út 40

212,5 m2 212,5 m2

III. sz. Klub Ady
Endre út 42.

200 m2 15 m2 215 m2

Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Felszabadulás út 173.

110 m2 110 m2

Fegyvernek összesen 847,5 m2 15 m2 862,5 m2

Örményes 87 m2 87 m2
Kuncsorba 112 m2 112 m2

Intézmény össz. 1046,5 m2 15 m2 1061,5 m2
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Az épületek állaga:

Fegyvernek Idősek Klubjai:

Az I. sz Annaházi Idősek Klubja:
Az épület teljes körű felújítása az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP) nyertes pályázatával megvalósul
2010-ben. A fűtésrendszer és a vízhálózat korszerűsítése megtörtént. Kiépült az informatikai rendszer, az
elavult bútorok cseréje megtörtént. Kiépítésre került az akadálymentesítés az épület minden helyiségében.
Ennek eredményeként lehetőség adódik az időseken kívül a mozgáskorlátozottak, a későbbiekben a
fogyatékkal élők ellátására is. Az épület a szakmai szabályoknak megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik.

A II. sz. Idősek Klubja Újtelep:
Az elmúlt években megvalósult az akadálymentes bejutás az épületbe. A tálalókonyha szellőző ablakának
hiánya továbbra is problémaként jelentkezik Az Internet hálózat kiépült, számítógép hiányzik. Az épület
részben rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel.
A működést engedélyező hatóság alapján az épület nem felel meg a tárgyi feltételekre vonatkozó
előírásoknak.

A III. sz. Idősek Klubja Szapárfalu:
Az elmúlt években szintén megtörtént az akadálymentesítés, az évek óta elhúzódó szennyvízrendszer
átalakítása. Kiépítésre került az Internet hálózat, a számítógép hiányával. Megtörtént az udvarrendezés.
Átvizsgálásra került a fűtésrendszer, viszont elmaradt a csövek, radiátorok mázolása, festése.
Az épület a szakmai jogszabályoknak megfelel, rendelkezik mindazon helyiséggel, melyet a szakmai
jogszabályok előírnak.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Gyermekjóléti szolgálat: Az épület helyiségei a gyermekvédelmi törvényben előírtaknak megfelelnek. A
tárgyi feltételek a szakmai munkavégzéshez biztosítottak.
Családsegítés: Az épület helységei részben felelnek meg a szakmai jogszabályoknak
A módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM szakmai rendelet alapján a családsegítő szolgálat által használt
helyiségek nem biztosítják a jogszabályban előírt szakmai munkát. A családgondozók részére a bizalmas
beszélgetéseknek megfelelő körülményeket kell biztosítani, melyet a működést engedélyező hatóság is
megerősített. A szolgálat helyiségei nem teljes mértékben biztosítják a személyiségi jogok védelmét és a
megfelelő munkakörülményeket.
Az épület akadálymentesítése sem teljes mértékben felel meg az előírásoknak.

Örményes:
Az épület a módosított szakmai jogszabályoknak részben felel meg (családsegítés). Az elektromos kerékpár
beszerzésre került. Megoldott az akadálymentes bejutás lehetősége. Tisztasági meszelés az egész épület
minden helyiségében szükséges. A gyermekjóléti szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

Kuncsorba:
Az épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel. Az akadálymentesítése
megoldott, a belső meszelések, festések megvalósultak. A tárgyi feltételek kisebb hiányosságokkal
biztosítják a jogszabályban előírt feltételeket.

5-6. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események:

Az alapműködéssel összefüggő főbb események az intézmény szakmai programjában leírtakkal
azonosak.
Intézményi szinten: – havonta vezetői értekezlet
Csoportértekezletek, megbeszélések szükség szerint
Össz. dolgozói értekezletek negyedévente

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: – esetmegbeszélések hetente (team munka)
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– jelzőrendszerrel havonta
– szakmaközi megbeszélések
– esetkonferenciák szükség szerint
– gyermekvédelmi tanácskozás évente egyszer

Idősek Klubjai:
Mikrotérség település idős klubjainak közös rendezvényei:
- Kirándulás, nyári strandolások, fürdőzések, vetélkedő szervezése.

Fegyvernek:
– Negyedévenként illetve szükség szerint lakógyűlések az idősek bevonásával, nagyobb rendezvények,
aktuális problémák, programok megbeszélése.
– Kapcsolattartás a kistérségben lévő nyugdíjas klubokkal időseket ellátó intézményekkel, kiemelten a

településen működő bentlakásos Idősotthonokkal, mezőtúri ápolást-gondozást nyújtó intézménnyel
– Intézményi szinten klubjaink egymás közötti látogatása, „teadélelőttök” keretében,
– Családi napok, nyílt napok, szervezése a klubtagok és hozzátartozók közös rendezvénye,
– Farsangolások, klubonkénti rendezvény
– Összevont „Anyák Napja” és „Idősek Napja”
– Bográcsolások, szalonnasütés
– Reggeli torna
– Névnapok, születésnapok megünneplése
– Egyházakkal együttműködés, a vallásgyakorlás biztosítása, „Mise az idősekért” program
– Egészségügyi szűrővizsgálatok (látás, hallás, ortopédiai, számítógépes vizsgálatok)
– Fodrász, pedikűrös biztosítása, egészségmegőrző, megelőző előadások szervezése.
Örményes:
- Kéthavonta egészségügyi előadások szervezése,
- Havonta „Nagyi olvasó klub” összejövetel,
- Faluszintű Idősek Napja rendezése,
- Névnapok, születésnapok megtartása.
Kuncsorba:
- Húsvéti szokások megtartása,
- Névnapok, születésnapok megünneplése
- „Idősek Napjának” megrendezése
- Adventi programsorozat az óvodásokkal
- Karácsonyi ünnepség
- Ortopédiai szűrés szervezése faluszinten.

Házi segítségnyújtás: mind három telephelyen

Alapvető gondozási ápolási feladatok végzése.
Az alaptevékenységen és szolgáltatáson túl szoros kapcsolat kiépítése és tartása a családtagokkal, helyi és
környező szociális otthonokkal, idősotthonokkal, ápolási és utógondozói részlegekkel, a területileg illetékes
kórházak szociális nővéreivel, más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése.
- Gondozás folyamatos kiterjesztése fogyatékkal élők, pszichiátria és szenvedélybetegek részére.
- Ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése családorvosokkal, ápolónőkkel szoros együttműködés.
A csak étkeztetésben részesülők havonta egyszeri látogatása szükséglet szerinti más ellátási formákhoz
juttatása, tanácsadás.
A hatékonyabb idősellátás érdekében tiszteletdíjas gondozónők, önkéntesek és BPJ-ben részesülők
bevonása és koordinálása, hogy az idős ember minél tovább lakókörnyezetében maradhasson.
Otthonápolási szolgálat keretében történő ellátáshoz való hozzájuttatás szükség esetén.
Ápolási díjban részesülők évente egyszeri illetve jelzés esetén látogatása.
A helyi KARITÁSZ Szervezettel együttműködés, egymás munkájának segítése.(Fegyvernek)
Az Önkormányzati karácsonyi csomagok idősekhez juttatása.

A törökszentmiklósi Kapocs Alapítvány a Mozgáskorlátozottakért szervezettel szoros együttműködés
pályázati önkéntes programban terepintézményként működés.
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítés:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

- Aktív korúak rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülők részére életviteli tanácsadása
beilleszkedési programban rögzítettek alapján.

- Internetes álláskeresés, tanácsadás
- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet érintő jelzőrendszer működtetése, (egészségügy,

civilszervezetek, egyházak, lakosság)
- Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
- Családi krízishelyzetek, konfliktusok, működési zavarok megoldásának elősegítése családgondozás.

pszichológushoz és jogi segítségnyújtó szervezetekhez továbbítás.
- Alapítványokkal, Egyházzal, karitatív szervezettel, s egyéb civil szervezetekkel kapcsolattartás
- Polgármesteri Hivatalok szoc. előadóival szoros együttműködés
- Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére segítségnyújtás
- Gyűjtőakciók szervezése, természetbeni segítségnyújtás
- Hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek felkutatása, nyilvántartása a Nyíregyházi PERIFÉRIA

Egyesülettel a téli hónapokban éjjel-nappali krízisvonallal kapcsolattartás.
- Pszichológus foglalkoztatása.
- Pártfogói szolgálat részére helyiség biztosítás.
- A Magyar Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülettel kapcsolattartás.
- Segélyakciók lebonyolítása Örményesen és Kuncsorbán

Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.

- Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszeri tagokkal szoros
együttműködés, havonta szakmaközi esetmegbeszélés tartása, esetkonferenciák, esetmegbeszélések
szervezése, lebonyolítása.

- A településen élő veszélyeztetett kiskorúak folyamatos figyelemmel kísérése.
- Alapellátás keretén belüli családgondozás, családlátogatás gondozási terv alapján.
- Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a családi pótlék természetbeni

megvalósítására illetve védelembe vétel ötven órát meghaladó iskolai mulasztás miatt.
- Védelembevett kiskorúak esetén egyéni gondozási-, nevelési terv elkészítése, családgondozás.
- Utógondozó szociális munka a gyermek családjába történő visszilleszkedéséhez.
- Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatalok gyámügyi előadójával, Gyámhivatallal, szakellátás

szakembereivel.
- Gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése és lebonyolítása március 31-ig.
- Szakmai beszámoló elkészítése településenként.
- Preventív célzatú szabadidős foglalkozás.
- Szabadidős programok, kézműves foglalkozások szervezése a nyári hónapokban.
- Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

Az intézmény valamennyi szakfeladatánál:

- Pontrendszer gyűjtő szakmai továbbképzéseken részvétel biztosítása.
- Szakmai Fórumokon, regionális találkozásokon aktív részvétel.
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- Kapcsolattartás az ESÉLY szoc. közalapítvánnyal, a Módszertani intézményekkel.
- A dolgozók szakirányú szakképesítések elősegítése, tanulmányok támogatása.
- A szociális szakképzésekben gyakorlati terepintézményként működés közép és felsőfokú szakképzések.
- Aktív részvétel az Észak-Alföldi Regionális Alapellátási Műhely munkájában.

7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek:
A tervezés mind három telephelyen Fegyvernek, Örményes , Kuncsorba a tervkoncepció szerint történt.

A működési bevételeket várható szinten tervezte meg az intézmény.

Az étkezési bevételek alakulása:
A fegyverneki telephelyen az étkezési bevétel csökkent, mivel a dolgozók körében megszűnt az étkezési
hozzájárulás, valamint az előfizetéses étkezők a konyhán fizetnek. Az örményesi telephely estében is az
előző évi előirányzathoz képest csökkenés mutatkozik, mivel az előző évi tapasztalt azt mutatja, hogy az
ellátottak kevesebb térítési díjat fizetnek be, mert alacsonyabb fizetési kategóriába esnek, vagy kevesebb
ebédet kérnek. A kuncsorbai telephelyen az előző évi teljesítési adatok ismeretében nagyobb térítési díj
bevétellel számolunk.
Az egyéb bevételeket szintén várható szinten terveztük. Ezek a bevételek a házi gondozási díj és ebéd
szállítási díj.
Az intézményfinanszírozást a tervkoncepcióban jóváhagyottak alapján tervezte az intézmény.
Állami és kistérségi támogatást, valamint önkormányzati kiegészítést tartalmaz.
A szociálpolitikai támogatás az ellátottak által igénybevett étkeztetés függvénye.
Kuncsorbán és Örményesen egy részét fedezi az állami támogatás, a másik részhez önkormányzati
kiegészítés szükséges. Fegyvernek esetében az egész szociálpolitikai támogatás önkormányzati kiegészítés.

Kiadások

A személyi juttatásokat mind három telephelyen a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a
közalkalmazotti bértábla alapján terveztük.
Szintén itt terveztük a fegyverneki telephelyre vonatkozóan a közfoglalkoztatottak részére kifizetendő
juttatásokat, amit a Munkaügyi Központtal érvényes szerződés alapján számoltunk
A járulékok tervezése a járulékköteles személyi juttatások figyelembevételével, jogszabályi előírások

szerint történt.

A dologi kiadásokat a tervkoncepcióban jóváhagyottak szerint tervezte az intézmény.
Ez igaz az energia és az egyéb dologi kiadásokra is, az élelmezési kiadásokat várható szinten terveztük.

8.) Összefoglalva: Az intézmény tevékenysége a SZMSZ-el összefüggésben.

Az intézmény tevékenysége az SZMSZ-szel és a szakmai programokkal azonos.
Ezzel a költségvetési javaslattal az intézmény fokozott takarékossággal biztosítani tudja ebben az évben a
működtetést.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a költségvetési javaslatunk megvitatására és elfogadására.

9.) Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről
- Fegyvernek

térítési díjak
Kintlevőségek Ebből Hátralék

228.396,- Ft 228.396,- Ft
- Örményes

térítési díjak
Kintlevőségek Ebből Hátralék

173.500,- Ft 173.500,- Ft
- Kuncsorba

114.225,- Ft 114.225,- Ft
A fenti hátralékok egy részét január hónapban az ellátottak befizetik.
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II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma
2010/2011. nevelési évben 330 fő,
ebből: Fegyvernek 274 fő,

Örményes 35 fő,
Kuncsorba 21 fő.

2011/2012. nev.évben (becsült) 325 fő,
ebből: Fegyvernek 270 fő,

Örményes 35 fő,
Kuncsorba 20 fő.

Sajátos nevelési igényű.ell.
2010/2011. tanévben 8 fő,
ebből: Fegyvernek 4 fő,

Örményes 0 fő,
Kuncsorba 4 fő.

2011/2012. tanévben (becsült) 5 fő,
ebből: Fegyvernek 3 fő,

Örményes 0 fő,
Kuncsorba 2 fő

Bejáró gyermek (Tiszabőről): átlag 9 fő.
Étkező átlag gyermeklétszám 191 fő.
Ebből: Fegyvernek 163 fő,

Örményes 14 fő,
Kuncsorba 14 fő.

Fegyvernek esetében: a gyermek létszám előző évhez képest 4 fővel változott, nőtt.
A társult települések esetében:
Örményes: gyermeklétszám nem változott.
Kuncsorba: gyermeklétszám 10 fővel növekedett .

b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten : 12 fő, ebből étkező gyermekek száma 10
fő átlagosan .

2./ Ellátott főbb csoportok száma:
Telephely Csoportszám

délelőtt délután
Fegyvernek:
Ujtelep 4 3
Központi 3 2
Annaházi 3 2
Szapárfalu-i 2 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,8 fő
Bölcsőde 1 1
Örményes :
Napsugár óvoda 2 2
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 17, 5 fő
Kuncsorba:
Kuncsorbai óvoda 1 1
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 21 fő

3./ Feladatellátást végző dolgozók
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A közalkalmazotti létszám 2010. évhez képest Kuncsorbán változott 0,2 fő gyógypedagógus (4óra/hét)
alkalmazása miatt. 2010.szeptember 27-től 2011.szeptember 26-ig alkalmazunk 1fő (munkatapasztalat
szerzés céljából) gyermekfelügyelőt, melynek költségeit 100%-ban a Munkaügyi Központ fedezi. A 2011.
évi tervezett létszám 53,025. A törvényekben (KV.és Oktatási tv.) megfogalmazottak szerint a fenti
gyermeklétszám és csoportszám 26,525 fő óvodapedagógust és 16,50 dajka,ill.technikai személyzetet,
valamint a bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A gazdasági feladatok ellátására
3,75 fő létszám van. 2011. február 1-től 2011.november 30-ig közfoglalkoztatás keretében, rövid
időtartamú 2,25 fő, hosszabb időtartamú l fő (redukált létszám) kerül alkalmazásra szerződés szerint.

A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:
A B C D E F G Össz.

Fegyvernek:
Vezetők -óvodaigazgató 1 1

-telephelyvezető 1 2 2 5
-gazd.vezető 1 1

Szakdolg. -óvónő 13 3 16
-bölcsődei gondozónő 1 1
-gyógyped. 1 0,2

Ügyvitelt.
ell.és techn. -óvodatitkár 1 1

-gazd.ügyintéző 1 0,75
-dajka (37 órás) 11 2 12
-dajka (20 órás) 3 1,5

-bölcsődei kisegítő 1 1
-karbantartó 1 1

Gyermekfelügyelő: 0,75
Közfoglalkoztatás rövid időtart. 2,25
Közfoglalkoztatás hosszabb időtart. 1
Összesen: 16 3 3 18 5 45,45

Örményes:
Vezetők -telephelyvezető (35 órás) 1 0,875
Szakdolg. -óvónő (35 órás) 2 1,75
Ügyvitelt.
ell.és techn. -dajka (30 órás) 2 1,5
Összesen: 2 3 4,125

Kuncsorba:
Vezetők -telephelyvezető (35 órás) 1 0,875
Szakdolg. -óvónő (35 órás) 1 0,875
Ügyvitelt.
ell.és techn. -dajka (30 órás) 2 1,5

-gyógyped. 1 0,2
Összesen: 2 2 3,45
Mindösszesen: 20 3 3 25 5 53,025

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 14 db. Ebből Fegyvernek 11, Örményes 1, Kuncsorba 1.
A társult községek az épületeket csak használatra adták át.
Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest
alapterületben, valamint rendeltetésmódban nincs változás.
A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület
alkalmas.Az Újtelepi óvodaépület tetőszerkezete, nyílászárói homlokzata felújításra került 2010. évben.
Az Örményesi óvodaépülete szintén felújításra szorúlt (külső-belső), melynek kivitelezése szintén megtörtént
2010-ben.
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Az épületek területe tagóvodánként:
Fegyvernek
- Újtelep : 971 m2
- Bölcsőde : 73,32 m2
- Központi : 290 m2
- Annaházi : 342 m2
- Szapárfalu-i : 277 m2

1.953,32 m2
Örményes:
- Napsugár óvoda 280 m2

Kuncsorba:
- Kuncsorbai óvoda 163 m2.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb,
időpontok megjelölése

Az intézmény Szakmai Működési Terv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le az
adott óvodára vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

 Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet : 2010. augusztus 30.
 Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet . 2011. június 17.
 Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet : 2011. február 4.
 IPR Tréning 1.) Kooperatív tanuláslehetősége : 2010. december 3.

2.) Konfliktuskezelés az óvodában : 2011. április 21.

A tréningek előadója külső szakértő - melynek bér és járuléka pályázati pénzből biztosított.
Minden értekezletet más telephelyen tartunk.

 Páros hónapokban telephelyenként a vezetők munkaértekezletet tartanak.

 Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

 Az óvodaegységek a Nevelési Programban elfogadott hagyományaikat ápolják. Minden egységben
készülnek a Szüreti mulatságra,várják a Mikulást, Adventi készülődéssel a karácsony az óvodák
legszebb ünnepe. Maskarába öltözve farsangolnak, húsvétkor a fiúk locsolkodnak, a kislányok tojást
festenek. Anyák napján köszöntik az édesanyákat, a gyermeknapon főzőcskéznek – kirándulnak,
tornabemutatót tartanak és az évzárón megmutatják, hogy mennyit ügyesedtek egy év alatt.

 Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői
ötletgazdagság, kreativitás számottevő a költségek csökkentése során.

 A Bölcsődések is várták a Mikulást, díszítettek karácsonyfát és köszöntik majd az édesanyákat.

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BEVÉTELES RENDEZVÉNY

 Szapárfalui óvoda Farsang február 19.
 Újtelepi óvoda Majális-tornabemutató május utolsó hete
 Központi óvoda Közös családi nap május utolsó hete
 Annaházi óvoda Farsang február 13..
 Napsugár óvoda Őrményes Farsang február 19.
 Kuncsorbai óvoda Farsang február 20.

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

 A nevelési év rendje : 2010. szeptember 1 – 2011. augusztus 31-ig
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 Nyári szünet tervezett időpontja :
Fegyvernek június 21 – augusztus 20.
Bölcsőde július 18 – 31
Őrményes július 25 – augusztus 19.
Kuncsorba július 25 – augusztus 19

A szünet ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken az Újtelepi és a Központi
óvodában.
 Az őszi, téli és tavaszi szüneteket helyi rendelet alapján szervezzük.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra,
az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális
rendezvények, kirándulás

 Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el.
 Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra.
 Őrményesen heti 35 óra, melyből a kötelező 28 óra.
 Kuncsorbán heti 35 óra, melyből a kötelező 28 óra.
 A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően

töltendő.
 Fegyvernek, Őrményes és Kuncsorba óvodáiban ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások :

 A logopédia, dyslexia megelőző foglalkozás

 A többi gyermekkel együtt nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más
fogyatékos gyermekek ellátása.

A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítani tudjuk.
Őrményesen és Fegyverneken az Orczy Anna Általános Iskolán belül működő Pedagógiai
Szakszolgálat, Kuncsorbán a Törökszentmiklósi Nevelési Tanácsadó által.

A felzárkóztató fejlesztő foglalkozásokat az Orczy Anna Általános Iskolán belül működő Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei végzik.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

 Zenei előkészítő foglalkozás :
Óvodaegységenként heti 1 óra a Fegyvernek-.i óvodákban.
Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában.
Őrményesen a Túrkevei zeneiskola zenepedagógusa végzi a zenei előkészítést.

 Délutáni sportfoglalkozás
Óvodaegységenként heti 1 óra Fegyverneken.
Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában

 Vízhezszokatás-úszáselőkészítés
Előreláthatólag 30-40 gyermek részvételével.
Fegyverneken költségeit a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint
rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk.
Őrményesen és Kuncsorbán a szülők fizetik költségeit, támogatókat, szponzorokat keresünk.

 Gyermektánc – néptánc
A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el heti 1 órában – kötelező órájában a
saját csoportjában.

 Nyári tábor
1 hetes , a Szapárfalui óvodaegységben. Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz
folyamodunk támogatásért.

 Hitoktatás . mind a három település óvodáiban történik.
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6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral
készülnek.

 Gyermekcsoport kirándulásai
- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Körösön,

állatkert)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás)
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom, stb.).
- Családi kirándulások (Debrecen, Eger, Budapest, stb.)

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzatok 2011. évre szóló koncepciója alapján tervezte az összes bevételeit és
kiadásait.

BEVÉTELEK.

Az intézmény – mind három település együtt - bevételének előző évhez viszonyított változása 2,48 %-os
növekedés.
Fegyvernek:

 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele , valamint az alkalmazottak
esetében az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjakból származó
bevételek csökkenését (2011. március 1-től az alkalmazottaknak nem kötelező igény bevenni az
étkeztetést). Az egyéb bevételek összege előző évhez képest nem változott .

 A támogatás értékű bevétel - Munkaügyi Központtal kötött szerződések alapján – munkatapasztalat
szerzés céljából foglalkoztatott költségének 100 %-a 972 e Ft, és közfoglalkoztatás keretén belül
foglalkoztatottak költségeinek 95 %-70%-a 3.065 e Ft.

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő oktatási normatív támogatás változatlan az előző
évhez képest, növekedését a gyermeklétszám növekedése okozza. A kistérségi támogatás- az
idekapcsolódó gyermeklétszám növekedése miatt (bejáró gyerm.) nő. Előző évhez képest a
bölcsődei ellátás normatívája is változatlan.
Az étkezéshez biztosított normatíva nőtt . (65.000 Ft/fő-ről 68.000 Ft/fő-re )

A fentiekből eredően az Önkormányzati kiegészítés csökken. Fegyvernek önkormányzata által
Kuncsorbának kiegészítést nem kell biztosítania, mivel a gyermeklétszámból eredő állami és
kistérségi támogatás és a társulási megállapodásban rögzített kiegészítés fedezetet nyújt a
kiadásaikhoz

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított
úszásoktatás fedezeteként 100 e Ft.
A közfoglalkoztatáshoz – fentebb említett – 100 %-ra kiegészítést biztosít az Önkormányzat, mely
438 e Ft.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját,
a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
évhez képest: növekedés 8.21 %, mely az élelmezést igénybevevők rászorultságával van
összefüggésben.
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A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás nem fedezi az egyszeri kifizetések összegét is
(pl.jubileumi jutalom, továbbképzéssel összefüggő költségek) önkormányzati kiegészítést kell adni
a feladatellátás biztosítása érdekében.

Örményes:

 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele , valamint az alkalmazottak
esetében az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjakból származó
bevételek csökkenését (2011. március 1-től az alkalmazottaknak nem kötelező igény bevenni az
étkeztetést).

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő normatív támogatás változatlan . Növekszik a
kistérségi támogatás- az idekapcsolódó gyermeklétszám és a normatíva változása miatt . Az
étkezéshez biztosított állami támogatás (65.000 ft/fő-ről68.000 Ft/fő-re) nő.
Az Önkormányzati kiegészítés csökken, mivel a 2010. évben végrehajtott óraszám, ill. létszám
változások hatása érvényesül, valamint az egyszeri kifizetések is csökkentek.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját,
a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
évhez képest: növekedés 8.17 %, mely az élelmezést igénybevevők rászorultságával van
összefüggésben.

Kuncsorba:

 Az intézményi működési bevételeken belül élelmezés igénybevétele , valamint az alkalmazottak
esetében az étkezési támogatások változása maga után vonja az étkezési térítési díjakból származó
bevételek csökkenését (2011. március 1-től az alkalmazottaknak nem kötelező igény bevenni az
étkeztetést).

 Annak ellenére, hogy a gyermeklétszám növekedett a saját bevételek nem nőnek, mivel a szoc,pol.-
nál jelentkeznek.

 A támogatás értékű bevétel: itt került megtervezésre az iskolával közösen használt, illetve
fogyasztott energia költség 50%-a.

 Az intézmény finanszírozás: az óvodát érintő oktatási normatív támogatás változatlan az előző
évhez képest, növekedését a gyermeklétszám növekedése okozza. A kistérségi támogatás- az
idekapcsolódó gyermeklétszám növekedése miatt szintén nő. Az étkezéshez biztosított állami
támogatás (65.000 ft/fő-ről68.000 Ft/fő-re) nő.

 Fegyvernek önkormányzata által Kuncsorbának kiegészítést nem kell biztosítania, mivel a
gyermeklétszámból eredő állami és kistérségi támogatás és a társulási megállapodásban rögzített
kiegészítés fedezetet nyújt a kiadásaikhoz

 Az önkormányzati kiegészítés megállapodás alapján 1.800 e Ft.
Szociálpolitikai támogatás tartalmazza a gyermekélelmezéssel összefüggő rezsit és annak ÁFA-ját,
a normatív alapon járó térítési díj kedvezményt, az ingyenes étkeztetés támogatását. Változás előző
évhez képest: növekedés 134,26 %, mely az élelmezést igénybevevők rászorultságával van
összefüggésben. A saját bevételeknél utalás történt erre
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KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva 2,48 % növekedést mutat tervkoncepció szintjéig. A
növekedés jogszabály és a testületek döntéseinek – benne a társulás is –végre hajtásából adódik.

Fegyvernek:

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét.
A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. A
közfoglalkoztatásban résztvevők rövid időtartamban 2 hó: 5*3 fő, 4 hó: 2*3 fő, összesen 21 főt
érintő, hosszabb időtartamban 6 hó: 2fő bére került megtervezésre.
Változást eredményez 2011-től a változó bér 1 %-ról 0,6 %-ra csökkenése.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 23,59 %-os csökkenést mutatnak . A csökkenés oka:
elsősorban a dolgozók étkezési hozzájárulásának 2011. március 1-től történő megszűnése, valamint
a pedagógus szakkönyv támogatás megszűnése. A pedagógusok továbbképzésére államilag
biztosított összeg újra megtervezhető, melynek fedezete állami támogatás.

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.

 A dologi kiadási szintet nagymértékben növeli a rehabilitációs hozzájárulás, melynek mértéke 2010
évi 964.500 Ft/fő – Fegyvernekre számítva bölcsődével együtt 2.092 e Ft.

 Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként került megtervezve ( Int. Finanszírozásnál
már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra, 100 e Ft .

 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek
megtervezésre.(bázis alapú tervezés) A karbantartási kiadási szint növekedett az 1 % változó bér
0,4 %-ával. Így gyakorlatilag ott lesz megtervezve, ahol a korábbiakban felhasználásra is került.

 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének csökkenése már a saját bevételeknél, illetve
szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, csökken .

Örményes:

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3. pontban
leirt létszámok figyelembevétele mellett történt.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 43,91 %-os csökkenést mutatnak . A csökkenés oka:
elsősorban az egyszeri kifizetések csökkenése (jubileumi jutalom), valamint a pedagógus szakkönyv
támogatás megszűnt. A pedagógusok továbbképzésére államilag biztosított összeg ujra tervezhető,
melynek fedezete állami támogatás.

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.

 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek
megtervezésre.(bázis alapú tervezés)

 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve
szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik, csökken.

Kuncsorba

 A bérterv tartalmazza a bér szintre hozását , a soros előlépéseket. A bérek tervezése a 3. pontban
leirt létszámok figyelembevétele mellett történt. Előző évhez képest változást mutat a bér,
melynek oka 2 fő óvónő heti 5-5 óraszámának visszaállításából adódik.
Változás továbbá, hogy az SNI-s gyermekek ellátása érdekében 0,2 fő (4óra/hét) gyógypedagógus
került alkalmazásra. Ezt szükségessé teszi az állami normatíva igénybevétele is.

 A bérjellegű kiadások előző évhez viszonyítva 44,77 %-os csökkenést mutatnak . A csökkenés oka:
nem lesz jubileumi jutalom kifizetés 2011-ben, valamint a pedagógus szakkönyv támogatás
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megszűnése. A pedagógusok továbbképzésére államilag biztosított összeg újra tervezhető állami
támogatás fedezet mellett .

 A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is.

 Az energia kiadások a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek megtervezésre.

 Az egyéb dologi kiadások szintén a tervkoncepcióban meghatározott összegben kerültek
megtervezésre.(bázis alapú tervezés)

 A dologi kiadások élelmezéssel kapcsolatos részének növekedése már a saját bevételeknél, illetve
szoc.pol. támogatásnál leírtak miatt változik.

2011. évi költségvetés nem tartalmaz beruházást, felújítást.

8./ Összegzés
Az intézmény 2011. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A

költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési dij beszedésével-számlázásával
foglalkozik. 2010. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0 Ft a hátralék állomány.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Intézményünk a 2011. évi költségvetést a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének többször
módosított 170/2010. (XI.25.) sz. határozata és az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének
90/2010. (XII.08) sz. határozattal elfogadott és a 1/2011. (I. 26.) sz. határozattal módosított önkormányzati
határozat („A 2011. évi költségvetési tervkoncepcióról”) és a 2010. évi CLXIX. tv. (A Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről) alapján készítette el.
1. Az intézmény által ellátottak száma

Szakis
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-
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g

Orczy
Anna

Általán
os

Iskola
Taginté
zmény

Móra Ferenc
Általános

Iskola
Tagintézmén

y

Szalai
Sándor
Általán

os
Iskola

Taginté
zmény

Kuncso
rbai

Általán
os

Iskola
Taginté
zmény

Össz
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n

Elt
.

ta
go
zat

Alsó
tagozat

1.évf 35 fő 38 fő
23 fő

(16+7)
14 fő

(3+7+0
+4)

99
fő

2.évf 36 fő 46 fő 97
fő

3.évf 38 fő 44 fő
21 fő

(10+11)

104
fő

4.évf 43 fő 40 fő 100
fő

Felső
tagozat

5.évf 39 fő 46 fő 8 fő 89
fő
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6.évf. 40 fő 38 fő

4

9 fő 99
fő

7.évf. 36 fő 50 fő 7 fő 98
fő

8.évf. 37 fő 40 fő 16 fő 105
fő

Általános iskola összesen 304 fő 342 fő 0
fő

84 fő 14 fő 744
fő

9-10.
évf.

9.o. 28 fő 28
fő

10.o. 28 fő 28
fő

szakkép
ző
évfolya
mok

11.o.(Pincér) 13 fő 13
fő

11.o.(
Zöldségterm
elő)

17 fő 17
fő

12.o.(Pincér) 10 fő 10
fő

12.o.(
Szerk.lakatos
)

13 fő 13
fő

13.o.(Pincér) 11 fő 11
fő

Szakiskola összesen 120 fő 116
fő

Feladat-ellátási hely
összesen

120
fő

304 fő 342
fő

0
fő

84 fő 14 fő 744
fő

Iskolaegység 2010. októberi statisztika 2011. évre becsült adat (okt.01.)

általános iskola 743+1* fő 740 fő
szakiskola 55+1* fő 55 fő

szakképző 64 fő 75 fő

összesen 862+2* fő 870 fő

*: egy általános iskolai és egy szakiskolai tanulót szülői kérésre nyilvánítottunk magántanulóvá, ők
szerepelnek a statisztikában, de normatíva nem igényelhető utánuk.

2. Az ellátott főbb csoportok száma:
2011. jan. 1. 2011. szept. 1.

 Ált. iskolai tanulócsoport 39 39

 szakiskolai tanulócsoport 2 2

 szakképző csoport 5 6

 napközis csoport 11 11

 magántanulók csoportja 2 2
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A tanulók létszáma intézményi szinten évről évre 15-20 fővel csökken, a tendencia reményeink szerint a
következő tanévtől jelentősen mérséklődik. Az általános iskola intézményegységben feladat megszüntetése
nélkül a továbbiakban tanulócsoport számának csökkentésére nincs lehetőség.

A szakiskolai tanulócsoportok száma nagyban függ az új szakképzési koncepció tartalmától. Ha a 3 éves
duális szakképzés bevezetésre kerül, akkor a gazdaságos működtetés a mostani állapotnál hatékonyabban
megoldható.

3. A feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs
csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.

Beosztás A B C D E F G H I MT

K

Összesen

A B C D E F G H I sz.f

ogl

jan

1.

dec.

31

Vezetők

igazgató 1 1 1

ig.-helyettes 1 1 1

gazd. vezető 1 1 1

gazd. vezető

h.

1 1 1

tagint. vezető 2 2 4 4

EPSZ vezető 1 1 1

gyak. okt. vez 1 1 1

kiem MÖK

vez.

1 1 2 2

Szakdolgozók

tanító 1

7

1 18 18

tanár 2 0, 2 2 5 1 36,2 35,2
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7

5

5 ,

5

5 5

szakoktató 1 1 1 0

,

5

3,5 3,5

napk. nevelő 1 2 6 1 10 10

gyógypedagó

gus

3 1 4 4

pszichológus 1 1 1

logopédus 1 1 1

Ügyviteli

iskolatitkár 1 1 1

iskolatitkár-

pénztáros

1

,

7

5

1 2,75 2,75

pénztáros 1 1 1

Technikai

dolg.

karbantartó 1 1 2 2

„Thermoház-

gondnok”

1 1 1

takarító 6,7

5

1

,

8,25 8,25



19

5

konyhalány 1,7

5

2

,

2

5

4 4

Egyéb

gyerm és ifj.

véd. fel.

0

,

5

0,5 0,5

EPSZ

adminisztráto

r

1 1 1

Ped.

asszisztens

1 1

Összesen 9,5 5

,

7

5

2 8

,

2

5

3,

7

5

6

1

7 8 2 1 108,

25

106,

25

A 2011. január 1-én engedélyezett létszámkeret 108,25 fő tervezett évközi változásai:

- 1 fő tanár (Örményes) – létszámátfedés (Gyes-ről vissza jött) megszüntetése miatt
- 1 fő ped. asszisztens (Orczy) – (támogatási) szerződés megszüntetése miatt

melynek hatására a 2011. évi engedélyezett induló létszámkeretünk 108,75, ami év végére 106,25 fő-re
csökken.

A létszám tagintézményenkénti megoszlását a költségvetés 1. sz. melléklete szemlélteti.

4. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a

funkció ellátására?

Iskolánk a székhelyen kívül 11 telephellyel rendelkezik az alábbi szerkezet szerint:
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Székhely (egyben a Szakiskola és az EPSZ székhelye is):

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 165.

Telephelyei:

Fegyvernek

 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, 5231 Fegyvernek Dózsa Gy. út 2.

o Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 163.

o Tornaszoba, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út 152.

o Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

 Szakiskolai Intézményegység

o Szakképző I. (varroda), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

o Szakképző II. (tankonyha) 5231 Fegyvernek, Felszab. út 149.

o Szakképző III. (lakatosműhely), 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

 Egységes Pedsagógiai Szakszolgálat Intézményegység

 Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.

o Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes

 Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény, 5222 Örményes, Iskola út 24.

Kuncsorba

 Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény 5412 Kuncsorba, József Attila út 10/A..

o 5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 47.

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Int.egys-hez tartozó épületek főbb jellemzői:

Megnevezés Cím Tantermek
száma

Beépíte
tt

Építés éve

Székhely

Dózsa Gy. út 2.

8 terem
tanári, irodák

870 m2 1928 (1976-ban egy
melléépített résszel

Tornaterem 530 m2 1981

Szakképző I. Felszabadulás u. 165 2 terem,
szaktanterem,

245 m2 1896 (2007-ben belső
felújítás, vizesblokk

Tornaszoba Felszabadulás út 152 Tornaszoba 97 m2 1934

Szakképző II. Felszabadulás út 149 1 terem,
tankonyha,

210 m2 1928 (2006-ban
bővítés szociális

Sárga Iskola Felszabadulás út 133 8 terem 568 m2 1917 (1988-ban
bővítés 2 terem +

Szakképző III: Felszabadulás út
161/a

2 terem,
műhely

Iskolai
könyvtár

Felszabadulás út
165/b

könyvtár 2004-ben teljes
felújítás

A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményhez tartozó épületek főbb jellemzői:

Cím Megnevezés Tantermek
száma

Építés
éve

Felújítás éve
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Felszabadulás
út 31.

Főépület 10 terem
tanári, irodák,
csoportszobák

1959 2005 (homlokzati felújítás

Felvonulási épület 2 terem 1959 2001 (vizesblokk kialakítása)

Volt szolgálati
lakások

2 tanterem,
könyvtár, orvosi
szoba

1996-ban átadva az iskolának

Étkező 1984 1994 (felújítás)
2003 (szaktantermek
kialakítása)

Felszabadulás
út 29.

Tornaterem Tornaterem,
tanterem,
szaktanterem

1992 2002 (felújítás)
2006 (lapostető felújítása)

Tornaszoba Tornaszoba,
szaktanterem,
műhely

1919

A fegyverneki tagintézmények épületei, ugyan képesek fogadni az ide járó tanulókat, ám az évek múlásával
egyre inkább elmaradnak a XXI. században elvárt iskolai követelményektől. Bővítési, felújítási igényeinkre
benyújtott pályázataink rendre elutasításra kerülnek. A biztonságos működés feltételeit egyes épületeink
esetén saját erőből (mivel költségvetésünkben beruházás vagy felújítás összegszerűen nem szerepel) nem
tudjuk megoldani, ezért a közeljövőben meghirdetett pályázatok figyelése rendkívül fontos.

Megoldásra váró problémák:

 Az Orczy tagintézmény tornatermében a plafonban rögzített sporteszközök szerkezete elfáradt
(gyűrű, mászókötelek, mászórudak), ezért megfelelő szakértelemmel és engedéllyel bíró cég
szakmunkájának igénybevétele szükséges.

 Ugyanezen épület utolsó munka- és tűzvédelmi ellenőrzéskor a tűzoltóság kifogásolta az épület
villámvédelmét, ezért ennek felülvizsgálata is szükséges.

 A Móra tagintézmény földszinti termeinek plafonja anyagfáradás következtében az elmúlt években
több ízben is leesett. Javításuk a balesetek megelőzése végett minél hamarabb megoldásra vár.

 A két általános iskolai tagintézményünk főépületének (Dózsa György út 2. és Felszabadulás út 31.)
tetőszerkezete meglehetősen rossz állapotban van. Nagyobb eső esetén a beázások
mindennaposak, ezért ezek felújítása is megoldásra vár.

A Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény épületét a 90-es évek végén felújították, tetőterét
beépítették. A tantermek és szaktantermek száma biztosítja a jelenlegi tanulólétszám elhelyezését. A 2009.
évben megvalósult beruházás esztétikai érték növelése mellett az energia költségek csökkenésére
számítunk (áthúzódó hatások miatt ez a hatás 2010-ben nem érvényesült).

A kuncsorbai 1-4. évfolyamos tagintézményben a 2009/2010-es tanévtől a tanulók elhelyezését az
óvoda épületében biztosítjuk. A napközis csoport beindítása mellett ez a megoldás komfortosabbá teszi
mind a tanulók, mind a pedagógusok mindennapi pedagógiai munkáját.

Az oktatáshoz szükséges alapvető eszközök minden tagintézményben rendelkezésre állnak. Az IKT
(Információs Kommunikációs Technológia) eszközök fejlettségi szintje az egyes tagintézményekben
továbbra is jelentősen eltér. A TIOP 1.1.1 pályázaton való részvétel sikeres volt, a tanév végéig közel 35
millió Ft értékű informatikai eszköz érkezik intézményünkbe. A képesség-kibontakoztató és integrációs
neveléssel kapcsolatban megnyert pályázat az élőző évhez hasonlóan lehetőséget biztosít az intézménynek
az oktatási eszközök fejlesztésére, részbeni cseréjére.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró, évnyitó, egyéb, időpont

megjelöléssel.

Rendezvények felsorolása:
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Szakisko
la

Orczy
Anna

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Móra
Ferenc

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Szalai
Sándor

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Kuncsorb
ai

Általános
Iskola

Tagintéz
mény

Félévi osztályozó értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

 Szakiskola 2011.01.12.

2011.01.17.

2011.01.17.

2011.01.13.

2011.01.13.

2011.01.14. 2011.01.14.

Félévi értekezlet:

 intézményi

2011.02.03. 2011.01.26. 2011.01.25. 2011.01.31. 2011.01.31.

2011.02.22.

Szalagavató ünnepség 2011.02.19.

Tanév végi osztályozó
értekezlet

 Alsó tagozat

 Felső tagozat

 Szakiskola

2011.06.14

2011.06.14.

2011.06.14.

2011.06.15.

2011.06.15.

2011.06.15. 2011.06.15.

Ballagás 2011.04.30. 2011.06.18. 2011.08.12. 2011.06.25.

Tanévzáró ünnepély 2011.06.25. 2011.06.25. 2011.06.25. 2011.06.25. 2011.06.15.

Tanévzáró értekezlet

 intézményi

2011.06.21. 2011.06.23. 2011.06.23. 2011.06.22. 2011.06.21.

2011.06.28

Alakuló értekezlet 2011.08.23.

Tanévnyitó értekezlet 2011.09.01.

Tanévnyitó ünnepély 2011.08.31. 2011.08.31. 2011.08.31. 2011.08.31. 2011.09.01.

Az aradi vértanuk emléknapja 2011.10.06.

Nemzeti Ünnep 2011.10.23.

6. Intézmény munkatervéből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton
túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.

Az intézmény a 2010. költségvetési évben az alábbi órakeret szerint végzi feladatát:

2011.01.01. 2011.09.01.

Általános Iskola Intézményegység

Orczy Anna

Általános Iskola

Tagintézmény

626,4

óra/hét

626,4

óra/hét

Móra Ferenc

Általános Iskola

601,4

óra/hét

601,4

óra/hét
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Tagintézmény

Szalai Sándor

Általános Iskola

Tagintézmény

204,5

óra/hét

204,5

óra/hét

Általános Iskola

Kuncsorba

Tagintézmény

51,1 óra/hét 47,9

óra/hét

Általános Iskola

összesen

1483,4

óra/hét

1480,2

óra/hét

Szakiskola Intézményegység

9-10. évf. 89,1 óra/hét 89,1

óra/hét

szakképző 205,8óra/hét 231

óra/hét

Szakiskola

összesen

294,9

óra/hét

320,1

óra/hét

Mindösszesen

intézmény

1778,3

óra/hét

1800,3

óra/hét

Alapfeladatokon túl vállalt kiemelkedő rendezvényeink felsorolása:

Rendezvények Szakiskola Orczy
Anna

Általános
Iskola
Tagint.

Móra
Ferenc

Általános
Iskola
Tagint.

Szalai
Sándor

Általános
Iskola

Tagintézmé
ny

Kuncsorb
ai

Általános
Iskola
Tagint.

Alapítványi Bál 2011.01.29. 2011.01.2
9.

2011.
április

2011.
november

Farsangi ünnepség - 2011.02.1
1.

2011.02.2
5.

2011.02.05.

2011.02.04.

2011.02.12. 2011.02.1
2.

Tavasz 2011 2011.03.14. 2011.03.1
4.

- - -
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Húsvéti hagyományok 2011.április

Anyák Napja 2011. május

Ifjúsági Gulyásfesztivál 2011.május - -

Hulladékgyűjtés 2011. május

Madarak és fák napja 2011.május

Szakmai vizsgák 2011.
május-
június

Gyermeknap 2011.
június

2011.
június

Orczy Napok 2011.
június

Móra Napok 2011.
június

Mesterségek vására 2011.
szeptember

Szolnoki Gulyásfesztivál 2011.
szeptember

Tanulmányi kirándulás

(Hoventa, Hortus
Hungarikus)

2011.
október

Továbbtanulási fórum 2011. november

Mikulás Ünnepség 2011. december

Móra Gála 2011.dece
mber

Karácsonyi ünnepség 2011. december

Éves versenynaptárunk tartalmazza azokat a tanulmányi, kulturális és sport rendezvényeket, melyeken
részt szeretnénk venni.

Osztálykirándulást minden tanulócsoportunk tervez, ezen kívül színházlátogatás és képzőművészeti
kiállítás látogatása is szerepel terveinkben.

A nyári napközit a település érdeklődő tanulói számára csökkentett keretidővel az idén is tervezzük.

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

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ a 2011. évi költségvetés tervezetét a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 170/2010. (XI.25.) sz. határozata és az Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 90/2010. (XII.08) sz. határozattal elfogadott és a 1/2011. (I.
26.) sz. határozattal módosított önkormányzati határozat („A 2011. évi költségvetési tervkoncepcióról”) és a
2010. évi CLXIX. tv. (A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről) alapján készítette el.

A költségvetés fő összege 401.930 eFt, az előző évhez képest 20.366 e. Ft-tal magasabb, ami több
tényező hatásának eredője, jelentősen nőtt a személyi juttatás (ebből meghatározó a közcélú
foglalkoztatottak juttatása), s vonzataként a járulékok, a szociálpolitikai támogatás nagyarányú
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csökkentése mellett csak kisebb mértékben csökkent az élelmezési kiadás előirányzata. A kötött
felhasználású dologi kiadások területén a bázis összeg tervezésére kaptunk lehetőséget. A bevételek és
kiadások tagintézményenkénti és szakfeladatonkénti részletes megbontása a költségvetés 1-4. sz.
mellékleteiben található.

Saját bevételek a nyersanyag norma változása, a tízórai évközbeni megszüntetése miatti térítési díj
változás a szülői befizetésekre, az étkezési támogatások megszűnése az alkalmazotti térítésekre
számottevő mértékben hatott, ezek figyelembe vételével és a rendszeresen ismétlődő bevételek
tervezhető összegével együtt: 5.839 eFt.

A támogatásértékű bevételek (az előző évi eredeti előirányzatban nem szerepeltek) egyrészt az
áthúzódó közhasznú támogatásból (921 eFt.), túlnyomó részt viszont a 2011. évi jövedelempótló és
álláskeresési támogatásból (10.369 eFt.) tevődik ki.

Az intézményfinanszírozás teljes összege 384.801 eFt, melyből a szocpol támogatás – a drasztikus
lépések ellenére – mindössze 1.066 eFt-tal csökkent, a normatíva (állami és kistérségi forrásból) 256.132
eFt (5.319 e Ft-tal nőtt) ez kiegészül 81.503 eFt (5.692 e Ft-tal növekedett) önkormányzati kiegészítéssel,
s új elemként jelenik meg a közcélú foglalkoztatások önrésze (önkormányzati kiegészítés III.) 1.452 eFt.

Kiadási fő összegen belül 59,6 %-os arányt képez a személyi juttatás (előző év: 56,1%). A bérek
előirányzatának tervezése a soros lépések, a kötelező óraszámok, az engedélyezett órakeret valamint a
vonatkozó jogforrások figyelembe vételével történt, új tételként jelentkezik a közcélú foglalkoztatottak
10.286 eFt-os bérköltsége.

Az egyéb személyi juttatások 7.681 eFt (előző év 7.454 eFt) csekély összegű növekedése a ped.
továbbképzési normatíva „vissza kerülése” és a közlekedési költségtérítés emelkedésének köszönhető.

A járulékok 62.197 e Ft-os összege 2.840 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, a járulékköteles jövedelmek
összetételének változása következményeként.

A felhasználási kötöttségű dologi kiadások mértékét a bevételi szinthez igazítva, az ingyenes
tankönyvek-, és az iskolabusz normatív támogatását, a szakiskolai oktatási anyagok költségeit, a szakmai,
informatikai feladatok és a közcélú foglalkoztatottak szerszám vásárlásra biztosított összeget; az iskolai
rendezvényekre és a nyári napközi otthon működtetésére kapott többletfinanszírozást - az eddigi
gyakorlatnak megfelelően - koncepcióban meghatározott szinten terveztük.
A rehabilitációs hozzájárulás magas szintje (964.500 Ft/fő x létszám x 5%) következtében az egyéb dologi
kiadásokból kiemelve külön soron került megtervezésre 5.400 e Ft. összegben.

Az élelmezési kiadások 52.007 eFt-os előirányzata az étkezési és szociálpolitikai bevételekkel
összhangban került megtervezésre.

Az egyéb dologi kiadások-on belül a gáz és villamos energia költségeit évek óta kötötten kezeljük, előző
évi bázis meghatározásával. Fegyvernek esetében – a 2010. évi teljesítési adatok alapján – nehezen
képzelhető el a kiadási előirányzat „tarthatósága”. Örményesen hasonló számítási módon, de a 2009. évi
gázfogyasztás 80%-ának megfelelő mértékben tervezzük a 2011. évi gáz, áram és pellet együttes
kiadásának összegét. Kuncsorba esetében is a 2009. évi alapokon történt a számítás, beleértve az
Óvodával kötött költségmegosztási megállapodás alapján tervezett összeget.
Az egyéb dologi kiadások tekintetében a tervezés – a koncepcióban leírtaknak megfelelően - az előző évi
eredeti előirányzatok figyelembevétele alapján történt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 633 eFt-os előirányzata 934 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél, főként
azért, mert az általános tankönyvtámogatás (1.000 Ft/fő) megszűnt. Az előirányzat a jutalom könyvek
vásárlásának, valamint a szakiskolások munkaruhájának és balesetbiztosításának fedezetét, valamint a
Móra Ferenc Ált. Isk. tanulóinak bérlettámogatását tartalmazza.

Felhalmozási kiadásokat eredeti előirányzatban nem tervezünk.

Az intézmény előző évi pénzmaradványa 4.348 eFt, amiből

Orczy Anna Ált. Isk. Tagintézmény: 717 eFt. ebből kötött: 705 e Ft.

Szakiskola Intézményegység: 1.516 eFt. ebből kötött: 1.516 e Ft.
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Móra Ferenc Ált. Isk. Tagintézmény: 578 eFt. ebből kötött: 578 e Ft.

Szalai Sándor Ált. Isk.Tagintézmény: 1.448 eFt. ebből kötött: 150 e Ft.

Kuncsorba Ált. Isk. Tagintézmény: 89 eFt. ebből kötött: 89 e Ft.

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

Az intézmény 2011. évi költségvetése az SzMSz-ben, az iskola munkatervében meghatározott
feladatokat, végrehajtásának személyi kiadásait – takarékos gazdálkodásra ösztönözve biztosítja. Az
egyéb dologi kiadások fedezetére meghatározott ill. megbecsült összeg reményeink szerint biztosítja az
alapvető működést.

Az egyéb dologi kiadásokból kiemelve - gáz és villamos energia költségei mellett az előző évhez
hasonlóan a rehabilitációs hozzájárulást elkülönítetten, kötötten kezeljük, az energia költségek
fedezetére jelenleg rendelkezésre álló összeg várhatóan nem fedezi a kiadásokat.

Az egyéb kötött dologi (tankönyv tám. normatíva, szakiskolai külön kezelt kiadások és a többlet
feladatként meghatározott „iskolai rendezvények” és nyári napközi valamint az iskolabusz költségei)
kiadások átfutó tételként kezelendők. Az évközben keletkező pótlólagos forrásokat alap működési és
karbantartási célra lehet fordítani.

A költségvetés bevételét pályázati támogatásokkal, illetve a szakképzési hozzájárulással szándékozzuk
kiegészíteni. Ezek a bevételek túlnyomórészt fejlesztési források (a szakképzési hozzájárulás 15 %-a
fordítható működésre), ezért vagyonnövekedést eredményeznek (előző évben az intézmény
felhalmozási kiadása 5.077 eFt volt).

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

l./ Az intézmény által ellátottak száma a község minden lakója, 7.200 fő. Jelentős változás nincs.

2./ Az ellátottak közül - a 2010. jan. 1-i adatok szerint l8 éven aluli l.511fő (csökkenő), aktív korú 4.126 fő
(csökkenő), 60 éven felüli 1.458 fő (növekvő).

3./ , A feladatokat 5,86.statisztikai fővel látjuk el.

A B C D E F Össz.

vezető igazgató 1,000 1,000

vezető könyvtáros 0,875 0,875

gazdaságvezető 0,750 0,750

vezető összesen 0,750 1,875 2,625

szakdolgozó könyvtáros 0,875 0,875

művelődésszervező

turisztikai előadó

házgazda 0,050 0,050

pénztáros 0,060 0,060

eladó 1,000 1,000

szakdolgozó össz. 1,050 0,060 0,875 1,985

technikai gondnok 1,000 1,000

karbantartó

takarító 0,250 0,250

technikai összesen 0,250 1,000 1,250

összesen 0,250 1,050 1,060 0,750 2,750 5,860
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A létszám kifizetetlen túlmunkákkal sem elegendő a feladatok ellátásához. E miatt minden szakmai feladat
kevésbé van ellátva, mint ahogyan a szakma szabályai szerint szükséges lenne.

4./ A rendelkezésre álló épületek:
- Művelődési Ház, Felszabadulás u. l84. kis épület 175 m2

nagy épület 375 m2

összesen: 532 m2

- Könyvtár , Felszabadulás u. l46. 324,3 m2

- Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50. 281 m2

- Összesen: 1.137,3 m2

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az
önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására.

A Könyvtár épület ereszcsatornáinak cseréje, az esővíz elvezetésének megoldása sokáig
nem halasztható.

2010-ben és 2011. év elején a könyvtár festését sikerült megoldani, már csak a mázolása
szükséges feladat.

A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében.

A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet nem található meg a tervkoncepció szerint
készített költségvetési tervben.

5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az intézmény
munkatervét a januári ülésén fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület.

A költségvetésben kiemelt rendezvények közül a gyermekszínjátszó találkozó finanszírozása
pályázat segítségével megoldott.
A Majális, a Diák-Gulyásfesztivál és a Virágzó Tisza Napja a hagyományok szerint az elkülönített
összegből nem valósítható meg. Van beadott pályázat, de azzal sem lehet a megszokott programokat
biztosítani. Olyan pályázat a mai napon nem ismert, amely ezt a problémát megoldaná.

Az intézmény munkatervében szerepelnek ezek az események, de meggondolandó a munkaterv
módosítása, ha a rendezvények fedezete a nem teremthető meg.

6/1 A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a
közgyűjteményi munkát.

A TÁMOP 3.2.3-as pályázattal együtt 10 fenntartott művészeti csoportot (4 tánc, 3 citera, 1 női kar,
1 népdalkör, 1 fafaragó) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és
azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Az 5. pontban nem részleteztük azokat
a felkéréseket, amelyek az idei évben érkeztek a csoportokhoz. A csoportok utazási költségeinek
többségét eddig a közművelődési alaphoz benyújtott pályázaton keresztül a Baldácsy Művészeti
Egyesület oldotta meg. Az önkormányzat anyagi helyzete miatt az alaphoz idén nem tud az egyesület
pályázni, a kiemelt előirányzatként tervezhető 80 ezer forint nem nyújt fedezetet a csoportok
utaztatásához. Keressük a pályázati lehetőségeket és azokat a fellépéseket, ahol az utazást megtérítik.

Az előadó-művészeti csoportok működését a 2010-es évhez hasonlóan ez év május 31-ig a TÁMOP
3.2.3-as pályázattal egészítjük ki.

Tudjuk, hogy gazdasági válságban a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra,
hanem inkább visszafogják ezirányú költéseiket. Ezért nem a jegybevételeink növekedésére számítunk,
hanem a felnőtt művészeti csoportok tagjaiból alakult Baldácsy Művészeti Egyesületre, amely
terembérlettel járul hozzá a kiadásainkhoz.

Amennyiben nem sikerül többletbevételre szert tennünk, úgy ősztől valamennyi művészeti csoport
működését szüneteltetjük.



28

Az intézmény ebben az évben lezárja az önkormányzat TIOP 1.2.3-as és szakmailag megvalósítja a
TÁMOP 3.2.3 valamint a TÁMOP 3.2.4 számú nyertes pályázatát. Ez anyagi értelemben nem, de szakmai
értelemben nagy megterhelést ró az intézményre.

6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. 2005.
évi LXXXVIII. törv. 2-3§-a szerint közérdekű önkéntes munka, melyet a hivatkozott törv. 6.§(5) alapján
nem kötelező írásba foglalni, mert alkalmanként a kötelező időszakot nem haladja meg, az önkéntesek
nem kérték.

Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan, vagy azt meghaladó mértékben segítenek bennünket az
önkétesek a munkájukkal.

Az eddigi önkéntes kapcsolataink szerint alkalmanként (sajnos, nem minden rendezvényhez,
közösséghez kapcsolódóan)

o teljes hangosítás, fénytechnika
o fényképezés, hangfelvétel készítés, digitalizálás, filmezés stb.
o fordítás
o rendezvénysegítők színjátszó találkozón, Majálison, Virágzó Tisza Napján, Diák-Gulyásfesztiválon

stb.
o szervezési önkéntesek
o karbantartási segítség
o takarítási segítség
o könyvtári kölcsönzési segítség
o helytörténeti rendszerezés
o jelmezkészítés bizonyos részei, tervezés
A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a községben

működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és
egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a
Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatainak, a véradásnak Támogatjuk a civil szervezeteket
pályázatkereséssel, szervezeti élet működtetéséhez szükséges alapokkal.

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása

BEVÉTELEK:

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg.

Az intézményfinanszírozást a tervkoncepció szerint terveztük meg.

Az előző évi pénzmaradvány a könyvelés szerinti pénzmaradványt mutatja.

Az átvett pénzeszközök között a könyvtári adományozásként előző év tapasztalata alapján várt összeg
szerepel a tervben.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepció szerint terveztük meg.

Az előző évihez képest eltérés, hogy a közhasznú foglalkoztatottakat az intézmény tervezte.
A tervkoncepció módosított előterjesztésének megfelelően a könyvári szakalkalmazottak személyi
juttatásai a teljes munkaidős bér helyett 2011. március 1-től napi 7órának, tehát 0,875 főnek
megfelelően vannak tervezve. A közalkalmazottakat döntés előtt a tervről nem értesíthetjük, így a közös
megegyezéses szerződésmódosítási kezdeményezés eredménye nem ismert.

A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg

A dologi kiadások tervkoncepció szerint szerepelnek a javaslatban.

A pénzmaradvány pontos értékét még nem ismerjük
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8./Az intézmény költségvetését nagyon feszítettnek ítélem meg.

Az intézmény dolgozói és önkéntesei mindent meg fognak tenni azért, hogy teljesíteni lehessen.

9./ Kintlevőségünk nincs.

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

2007. 04.01. napjától Fegyvernek-Örményes körjegyzőségi feladatokat Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala el. (a továbbiakban: Hivatal) rendkívül komplex, szerteágazó munkát végez.
Működését a központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testületi, bizottsági döntések, a belső utasítások és
szabályzatok jelentősen befolyásolják.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:
a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs
feladatokat;
b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a
képviselő-testület munkáját;
c.) közreműködik a testületi szervek (képviselő-testület és bizottságai ) által tárgyalandó írásos
előterjesztések elkészítésében;
d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a
polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek
döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal
a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil
szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel,
b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2011. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 42,05 fő az alábbiak szerint:

Átlaglétszám
FEGYVERNEK 36,05 fő
Köztisztviselők -Fegyvernek 26,125 fő
polgármester 1 fő
jegyző 1 fő
igazgatás szervező/aljegyző 1 fő
IGAZGATÁSI CSOPORT 7,125 fő
PÉNZÜGYI CSOPORT 9 fő
CSOPORT RENDSZERBE NEM
TARTOZÓK

7 fő

KÖZALKALMAZOTTAK 9,925 fő
ÖRMÉNYES 6 fő
Köztisztviselők 6 fő
MINDÖSSZESEN: 42,05 fő

A felsoroltakon kívül a közfoglalkoztatás keretében 4,17 fő foglalkoztatása valósul meg éves szinten(19 fő).
A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben a rövid távú foglalkoztatás keretében ( 4 órás, 4 hónap) 2 fő
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adminisztrátor és 4 fő takarítónő foglalkoztatása valósul történik, a hosszú távú foglalkoztatás keretében(8
hónap) pedig 2 fő adminisztrátor napi 8 órában segíti munkánkat.
A 2010. évről áthúzódó foglalkoztatás 2 hónap időtartamban 9 fő, éves szinten 1,5 fő.

BEVÉTELEK

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, a felhalmozási kiadásokhoz
kapcsolódó ÁFA visszatérülések, mint intézményi működési bevételek.
Sajátos működési bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), az
átengedett központi adók, (SZJA bevételek, gépjárműadó). A Polgármesteri Hivatalnál kerül megtervezésre
minden igényelt állami támogatás (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított
előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján)
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között tervezzük a szippantó autók bérleti díját, valamint a
lakásértékesítés várható bevételét.
Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről
kapott összegeket ( Kistérségi normatíva, társult önkormányzatok megállapodás szerinti működési
hozzájárulásai, TB finanszírozás az egészségügy részére, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása). A
felhalmozási c. bevételek között a beruházások támogatási összegei szerepelnek.
Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2011. évi bevételei, a LEADER
Egyesülettől a 2010. évi Virágzó Tisza Napjának lebonyolítására elnyert összeg, valamint megállapodás
alapján vállalkozástól garancia vállalás megtérülése.
A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre. A hitelek tervezésekor a
felhalmozási kiadások hitelszükségletét terveztük, illetve a 2011. évi tárgyévi költségvetési hiány összegét
tartalmazza az előirányzat.

KIADÁSOK
A személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabályoknak, valamint a
Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre .
A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2010. évi tény adatokat, valamint a tervkoncepcióban
meghatározottakat.
(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül)irodaszer, szakkiadványok beszerzése,
különféle szoftver díjak, bérleti díjak, karbantartási költségek, energia kiadások, munkaruha költségek,
Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, munkavédelmi szolgáltatások kiadásai, utalvány díjak,
foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, gyermekfogászat díja, különböző adók, díjak egyéb
befizetési kötelezettségek, kamatkiadások.
A támogatásértékű kiadások tervezett összege a kistérségi társulási tagdíja(284 eFt)
Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett támogatás. A felhalmozási
kiadásokról az előterjesztés utolsó részében részletesebben beszámolunk.
Az egyéb támogatások kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított
minden szociális ellátás : a rendszeres szociális segélyek, időskorúak járadéka, alanyi és méltányossági
alapon járó ápolási díjak, a rendszeres, kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, átmeneti,
valamint temetési pénzbeli segélyek, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, közgyógy ellátások.
A hitel visszafizetések előirányzata a szerződésekben meghatározott ütemezés szerint tartalmazzák a
felhalmozási célú hitelek törlesztési összegét.
Az adott kölcsönök tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt. A Tartalékok tervezése a
koncepcióban meghatározott feladatokra történt.

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények –
óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk
erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.
Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap):
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Konyha

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna

Bölcsőde 11 11 11 11
Óvoda 233 230 162

Iskola 434 501 252
Felnőtt 75

Összesen 11 678 817 425

Étterem
Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna

Óvoda 45 42 29
Iskola 64 84 28

Felnőtt 344

Összesen 109 470 57
A két telephelyen naponta átlagosan 1 287 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása
1 300 adagos, így a kihasználtság 99 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 144 fő részére
biztosítunk ebédet. Az ellátottak létszámában jelentős változás márciustól lesz, az iskolás étkezőknél
megszűnik a tízórai biztosítása, valamint a felnőtt étkezőknél a cafetéria megszűnése miatt csökken a
létszám. Így márciustól naponta átlagosan 434 adag tízóraival és 63 adag ebéddel csökken az ellátott
létszám. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére
további ételek előállítását is.
Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2011. évben 20 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő napi nyolc
órában és egy fő napi két órában látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a
kisebb karbantartási munkákat. Az ételek előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során
1 fő fizikai dolgozóra 80 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az
Étterem tisztaságáért két fő takarítónő felel.
A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése Bértábla szerinti besorolás Létszám (fő)

Intézményvezető D/14 1

Gazdasági ügyintéző E/6 0,25

Pénztáros E/7 1

Gépjárművezető B/5 1

Szakács( konyhavezető helyettes) B/4 1

Szakács( konyhavezető helyettes) B/5 1

Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/5 1

Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/3 1

Konyhai kisegítő A/3 1

Konyhalány A/6 1

A/7 1

A/8 1

A/11 1

A/12 1

A/13 2

A/14 2

Takarító A/8 1

A/11 1

Összesen 19,25

Február hónaptól kezdve közcélú foglalkoztatottakat alkalmazunk folyamatosan napi 4 órában 2-4 hónap
időtartamban összesen 16 főt. Ez éves szinten 3,67 fő nyolc órás létszámnak felel meg. Intézményünknél
karbantartási, takarítási és adminisztrációs feladatokat látnak el végzettségüknek megfelelően.
A konyha alapterülete 288 m2, amihez egy garázs építmény tartozik. A konyha főzőtere alkalmas az
ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építmény alapterülete 73 m2, amit jelenleg
göngyölegek tárolására használunk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az
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önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy
nagyobb alapterületű garázs építése.
A volt bölcsőde épületét az előző évben felújítottuk, iroda helyiségeket, mosókonyhát, irattárat alakítottunk
ki. A volt bölcsőde épületéből 165 m2 nagyságú területet veszünk igénybe.
Az étterem alapterülete 526 m2. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás
előírásainak. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az elavult főző edények folyamatos cseréjét tervezzük a
rendelkezésre álló anyagi kereteken belül. Ebben az évben jelentős feladatot jelent a szennyvíz-akna
zsírfogóval történő felszerelése. A zsírfogó beszerzése és felszerelése önkormányzati forrásból lesz
megvalósítva. A zsírfogó felszerelése előtt azonban szükség lenne a szennyvíz-akna átépítésére és teljes
zsírtalanításra, ami jelentős összeggel jár.

Az éves költségvetés bevételének főösszege 142 937 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az
intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi
alapján terveztük, ami 140 334 e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest 3 535 e Ft-tal alacsonyabb. A
bevétel csökkenést az iskolás étkezőknél a tízórai megszüntetése, az ebéd nyersanyag normájának
csökkenése okozza. Az óvodás étkezőknél szintén csökkent az ebéd nyersanyag normájának összege,
valamint a felnőtt étkezők létszáma is csökkent az előző évhez képest. Mindezek együttesen okozzák a
bevétel csökkenést. 2011. január 1-jén a nyersanyagkészlet nyitó egyenlege 3 317 e Ft.
Az egyéb intézményi működési bevételek összege 684 e Ft. Ebből az előző évi vevő kintlévőség összege, ami
várhatóan ebben az évben kiegyenlítésre kerül 501 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 142 649 e Ft. Személyi juttatásként 26 028 e Ft-ot terveztünk. Ebből
bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel számolva, az önkormányzati határozat
alapján 19,25 fő dolgozói létszámmal 23 823 e Ft. A közcélú foglalkoztatottak bér kiadására 1 780 e Ft-ot
terveztünk, ez az időszak során 16 fő 4 órában foglalkoztatott dolgozót érint. A bérkiadás az előző évi
tervkoncepcióhoz viszonyítva 857 e Ft-tal magasabb. A növekedés a tervezett jubileumi jutalom ( 1 fő 25
éves dolgozó két havi bruttó bére) összegéből, valamint az egyéb pótlék emelkedéséből adódik. Az egyéb
személyi jellegű kiadások ( étkezési hozzájárulás, közlekedési költség-térítés) összege 425 e Ft. Az előző
évhez képest ez az összeg 600 e Ft-tal alacsonyabb. Ez a csökkenés a természetbeni étkezési hozzájárulás
megszűnése miatt adódik.
A dologi kiadások összege 109 916 e Ft, ami az előző évi előirányzathoz képest 1 208 e Ft-tal alacsonyabb.
Élelmezésre 83 288 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 18 228 e Ft-ot
tervezünk.
Az energia kiadások összege 8 400 e Ft. Az energia előirányzatot a 2010-es évi szinten terveztük, a várható
áremelkedéseket nem vettük figyelembe, ezért ebben az évben az előirányzat túllépése várható. Konyhai
eszközök vásárlására 125 e Ft-ot tudunk ebben az évben fordítani. A nagykonyhai berendezések
karbantartására, javítására 500 e Ft-ot tervezünk, figyelembe véve az előző év tapasztalatait.

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az intézmény által ellátandó feladatok az 54/2010.(III.25.) sz. önkormányzati határozattal módosított
alapító okirat alapján az alábbiak:

a.) Önkormányzati tulajdonú víziközművek, csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.)Társulási Megállapodás alapján ellátja Örményes község vízi közmű üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat.
c.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
d.) Szennyvíz kezelés, elvezetés, tisztítás és gyűjtés.
e.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
f.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
g.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
h.) Közutak üzemeltetése.
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i.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
j.) Zöld terület kezelés
k.) Temető fenntartás és működtetés.
l.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása

Az intézmény irányítását az igazgató, az egyes részlegek irányítását, feladatainak bonyolítását a
részlegvezetők végzik.

Az ellátandó feladataink elvégzésekor célkitűzésünk, hogy az ellátott településeken élők teljes mértékben
elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatások minőségével.

A rendelkezésre álló vagyont és eszközöket a részletes indoklásnál mutatjuk be. Az intézmény által
elkészített mellékletekben pedig szakfeladatonként értékeljük a tevékenységeket.

Összességében az intézmény saját bevétele: 252.140 eFt, kiadása: 259.891 eFt, a hiány: -7.751 eFt, melyet
csökkent a hivatalnál megtervezett 3.220 eFt szennyvíz megsemmisítésért kapott központi forrás (32.200
m3 lakossági szennyvíz x 100.- Ft/m3 támogatás). Így az intézménynél -4.531 eFt a tényleges hiány, melyből
a közfoglalkoztatottak miatt felmerülő többletköltség 1.801 eFt.

A hiány oka kettős:
- Részben a bevételt is hozó tevékenységek nem minden esetben fedezik a kiadásokat, pl. lakó- és

nem lakóingatlan, szennyvízkezelés, ár-belvíz.
- A bevételt nem hozó, de ellátandó feladatok, pl. közút, zöldterület, sportpálya: összesen -12.523

eFt kiadással kerültek tervezésre.

Az intézmény a Polgármesteri Hivatal feladataiból is ellát irányítási feladatot, pl. mezőőrök irányítása,
vagyon nyilvántartás, stb.

Munkakör megnevezése

Közalkalmazotti besorolás szerint
foglalkoztatott fő, (8 órás álláshely) Összesen

A B C D E F G

Igazgató 1 1
Részlegvezetők 1 1 2 4

Vízmű csoportvezető,
villanyszerelő

1 1

Vízmű-kezelő 2 1 3

Szennyvíztelep-kezelő 1 2 3

Halászati őr 1 1
Vízügyi szakértő 1 (0,2) 1 (0,2)

Csatornaőr 1 1
Gazdasági előadó 1 1 2

Növénytermesztő gépész 1 1

Traktoros, mezőgazdasági
vontatóvezető

4 4

Temetőőr 1 1

Egyéb fizikai munkakör 2 1 3
Köztisztasági munkagép
járművezető

1 1

Segédmunkás 4 1 5
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Lakatos 1 1
Festő-mázoló 1 1

Asztalos 1 1

Kőműves 1 1
Pénztáros 1 1

Pénzügyi előadó 3 3
Levélkézbesítő, díjbeszedő 1 (0,5) 1 (0,5)

Adminisztrátor 1 1

Temető gondnok
1

(0,75)
1 (0,75)

Telepőr 1 1

ÖSSZESEN
10

(9,25)
16 5 8 1 3 1 (0,2) 44 (42,45)

Az intézménynél foglalkoztatott létszám a 2010. évhez képest -0,25 fő csökkenést mutat. (foglalkoztatott
létszám 44 fő, a 8 órás álláshely 42,45 fő)
2011. évre tervezett közfoglalkoztatott létszám: 109 fő rövid időtartamú, 6 fő hosszú időtartamú.
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A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat
Foglalkoz-
tatott (fő)

8 órásra
átszámított
foglalkoz-
tatott (fő)

1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag term. 5 5

2. Fakitermelés 0 0

3. Víztermelés, kezelés, ellátás - Fegyvernek 12 11,5

4. Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes 1 1

5. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 3 3

6. Települési hulladék begyűjtés, szállítás 4 4

7. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 0

8. Közutak, hidak üzemeltetése 2 2

9. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3

10. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 3 3

11. Zöldterület kezelés 1 1

12. Piac 0 0

13. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 3 2,2

14. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 1

15. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 1

16. Köztemető fenntartás, működtetés 5 4,75

Összesen: 44 42,45

0111001 - Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése:

Az intézmény 293 ha nagyságú szántó területen gazdálkodik, melynek 1/3 részén napraforgó, 2/3 részén
őszi kalászos termesztése folyik. A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő
eszközökkel 4 fő fizikai dolgozó végzi, 1 fő adminisztratív tevékenységet végez.

Az önkormányzat összes saját művelt területe: 244,9 ha (3.900,52 AK)
- ebből szántó 144,44 ha (2.941,15 AK),
- gyep 57,36 ha (486,23 AK),
- erdő 43,1 ha (473,14 AK),

Bérelt terület szántó: 144,79 ha (3.481,25 AK),
Összes terület: 389,69 ha (7.381,77 AK).
A feladatokhoz kombájn kivételével valamennyi eszközzel rendelkezünk. A gyep területét viszonylag
alacsony áron adjuk bérbe, mint bizonyára ismert a legeltető bizottságtól a gyepet olyan
kötelezettséggel vettük át, hogy annak a művelési ágát nem változtatjuk.

A bevételek és kiadások 2010-ben a Polgármesteri Hivatalnál és Intézményünknél is tervezésre kerültek.
2011. évben az összes bevétel és a kiadás is ezen a szakfeladaton jelenik meg.

2010-hez viszonyítva a szakmai anyagok, vetőmagok, vegyszerek beszerzése, a földhaszonbérleti díjak
kifizetése, valamint a földalapú támogatások és a gabonaeladásból származó bevétel is itt került
megtervezésre.

0220001 - Fakitermelés:

2010. decemberében saját önkormányzati területeken 320 q fa kitermelését végeztük (egészségügyi
vágás, gyérítés), mely a lakosság részére értékesítésre került. A tüzifa értéke az önkormányzat által
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folyósított támogatásokból 2011. évben kerül levonásra. Tervezésre került további 434 q lágy tüzifa
értékesítése, melyet tüzifa értékesítőtől vásároltunk.
Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk. A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon
tervezett fizikai létszámmal végezzük el. A dologi kiadásban az ÁFA befizetés, az üzemanyag
felhasználás, valamint a kitermelésben használt gépek karbantartása került megtervezésre.

36000011 – Víztermelés, kezelés, ellátás - Fegyvernek:

A Fegyverneki Vízmű a településen 7.095 fő részére biztosítja az ivóvizet 2.742 fogyasztóhelyen, melyből
108 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya közel 100 %. Ellátatlan terület
nincs, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított
az ellátás.

A Fegyverneki Vízmű Dózsa Gy. úti telephely területe 15.786 m2, a kezelőépület területe 167 m2

(közlekedő, iroda, mosdó, zuhanyzó, WC, villamos kapcsolóhelység, előtér, raktár, gépház). A
telephelyen 2 üzemképes kút biztosítja a település vízellátásának egy részét, szintén 2 üzemképes kút a
Táncsics úti 3.711 m2 területű ingatlanon lévő kútcsoportban található, ahonnan 760 m hosszú Ø 150
mm KM PVC nyomóvezetéken jut el a kitermelt víz a vízmű területére.
Fegyverneken összesen 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az ivóvizet, melyeknek maximális
vízhozama 3.700 m3/d. A kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi
vízigényeket.

A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő
létesítmények alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési
vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, mintegy 16,5 km-es szakasza felújításra szorul. A
gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak
biztosítják, melyeknek felújítása szükséges.

A feladatokat 3 fő vízmű-kezelő, a feladatok irányítását 1 fő részlegvezető látja el. A szakfeladaton került
tervezésre az intézmény további adminisztratív feladatait ellátó 7 fő dolgozó, valamint 2011. április 1-től
+1 fő telepőr. Az intézmény az adminisztratív feladatokat a Felszabadulás út 175. szám alatti székhelyen
látja el. A székhelyen található épületek területe 494 m2

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 210 em3

értékesített vízmennyiséggel, valamint előző évek hátralékából + 4.500 eFt bevétellel terveztünk.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben
előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően
terveztük. 2011. évre 1.100 db vízmérő hitelesítése és cseréje került tervezésre.

A 13/2005. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a környezetvédelmi alapon a Polgármesteri
Hivatalnál képzett tartalék 210.000 m3 x 1.- Ft/m3, mely a Vízműnél –210 eFt többlet kiadást jelent.

Az értékesített vízmennyiség után a 11.- Ft/m3 vízmű tartalék került tervezésre, mely éves szinten 2.310
eFt-ot jelent. A céltartalék nagyobb, az éves költségvetésben tervezetten felüli beruházásra a
Képviselőtestület külön döntése alapján használható fel.

36000012 - Víztermelés, kezelés, ellátás - Örményes:

A Fegyverneki Vízmű 2001-től végzi az Örményesi Vízmű üzemeltetését a két önkormányzat közötti
társulási megállapodás alapján. Örményes településen jelenleg 1.140 fő részére közel 464
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fogyasztóhelyen biztosítunk ivóvizet, melyből 25 közületi fogyasztó. Vezetékes ivóvízzel ellátott
ingatlanok aránya 98 %. Ellátatlan terület nincs, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező
ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás.

Örményes község vízellátását két üzemképes kút biztosítja 799 m3/d kitermelési kapacitással. A
kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket.

Az Örményesi Vízmű Szabadság téri telephely területe 2.148 m2, a kezelőépület területe 112 m2 (folyosó,
iroda, előtér, WC, hypózó, raktár, elektromos kapcsolóhelység, gépház). A telephelyen és a szomszédos
1.044 m2 területű ingatlanon 1-1 üzemképes kút biztosítja összesen 799 m3/d kitermelési kapacitással a
település vízellátását. A Dózsa Gy. úton lévő 2.607 m2 területű ingatlanon található 50 m3-es
hidroglóbusz feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül történik. A víz kitermelését és hálózatra
történő táplálását nyomás távadóval vezérelt frekvenciaváltós búvárszivattyúk biztosítják. A
kitermelhető víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket.

A vízmű épületeinek állaga megfelelő, karbantartásuk folyamatos. Az ivóvíz kutak, vízkezelő
létesítmények alkalmasak a lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására. A települési
vízelosztó hálózat egy része elavult AC anyagú, mintegy 7 km-es szakasza felújításra szorul. A
gerinchálózat szakaszolását tolózáraknák és beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzárak
biztosítják, melyeknek felújítása szükséges.

A feladatellátást 1 fő vízmű-kezelő végzi.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 31,5 em3

értékesített vízmennyiséggel, valamint előző évek hátralékából +150 eFt bevétellel terveztünk.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük. A járulékokat a személyi
juttatásoknak megfelelően terveztük.
2011. évre 400 db vízóra hitelesítése és cseréje került tervezésre
Örményes településen a vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási megállapodás vonatkozó pontja
alapján az értékesített ivóvíz mennyisége után 2011. évtől 22.- Ft/m3 összeg kerül elkülönítésre
tartalékként, ezen felül 2008. január 1-től további 5.- Ft/m3 összeg, melyet a települési elavult
gerinchálózat korszerűsítésére kell fordítani.
A vízmű tartalék 2011. évre tervezett összege 850.500 Ft, valamint előző évekről fel nem használt 1.754
eFt átadása még nem történt meg.

37000012 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek község csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása
az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik. A tisztító telep 1998-
ban kezdte meg a működését. A 150 m3/d kapacitású tisztító telep Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek tisztítását végzi.
A feladatellátást 3 fő szennyvíztelep-kezelő végzi.

Bevételek

Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél Fegyvernek
településről 44.200 m3, ebből lakossági 32.200 m3, Örményesről 1.600 m3, Kuncsorbáról 100 m3

szennyvíz beszállítása várható éves szinten.
Az intézmény költségvetésében nem került tervezésre a Fegyvernek településről beszállított lakossági
eredetű szennyvíz után járó 100.- Ft/m3 állami támogatás átadása, mely az intézmény bevételét +3.220
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eFt-tal növelné. (A hivatalnál átvett pénzeszközként van megtervezve.) Szennyvízkezelés bevételénél a
lakossági árak 284.- Ft-tal alacsonyabbak, mint a vállalkozók által fizetett díj. (2011. április 1-től)
A dologi kiadásoknál a szennyvízszállításra kifizetett összeg éves szinten 17.985 eFt.

Kiadások

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben
előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően
terveztük.
A szakfeladat 2010. évi kiadásával számolva az 1 m3 beszállított szennyvízre eső ártalmatlanítás
önköltsége 554.- Ft/m3 + ÁFA.

3811031 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén 2011. évre 1.000 t kommunális hulladék begyűjtését és
a regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük. Az elhelyezés költsége 430.- Ft/t összeggel
emelkedett az előző évhez képest. A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő
látja el. A hulladékszállító jármű 2002-től üzemel, műszaki állapota közepes. 2010-ben 958,060 tonna
lett elszállítva a kétpói telepre.

Bevételek
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg a jelenleg érvényes kedvezményes árral. A
bevételek-kiadások egyenlege pozitív, 2.568 eFt-tal.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben
előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően
terveztük.

0113001 – Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése:

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a Szakiskolánál megtermelt zöldségfélék bevételei és
kiadásai.

Bevételek
A szakfeladat bevételeit a várható szinten tervezte meg a 2010. évhez képest.

Kiadások
A dologi kiadások a Szakiskola által készített kimutatás alapján kerültek megtervezésre.

5221101 - Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, melynek karbantartását, szükség szerinti
javítását, padkarendezését 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Az utak állapota a folyamatos javítás
következtében minden évben hasonló karbantartást igényel, elsősorban az 1990-es években épített
utaknál. 2010-hez hasonlóan 2011-ben is sor kerülhet a közmunkások igénybevételével útpadka
rendezésre.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük. A járulékokat a személyi
juttatásoknak megfelelően terveztük.
A dologi kiadásoknál 2010. évhez képest +2.000 eFt-tal többet terveztünk belterületi utak
karbantartására.
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68200112 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m2) bérbeadása, karbantartása az
intézmény feladata, melyet 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó lát el.

Bevételek
A szakfeladat bevételeit a várható szinten tervezte meg a 2010. évhez képest.

Kiadások
A kiadások a 2010. évi szinten kerültek megtervezésre. 3.500 eFt felhalmozási kiadást terveztünk, mely
az alábbiakból tevődik össze: Damjanich J. út 155. gázellátása, Felszabadulás út 152., Dózsa Gy. út 6.,
Damjanich J. út 155. ingatlanok felújítása.

6820021 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

15 db önkormányzati tulajdonú épületben 28 bérlemény (összesen 2.685,72 m2) bérbeadása,
karbantartása az intézmény feladata, melyet 2 fő fizikai dolgozó lát el.

Bevételek
A szakfeladat bevételeit a várható szinten tervezte meg a 2010. évhez képest.

Kiadások
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben.

81300012 - Zöldterület kezelés:

A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros
fűkaszával 1 fő végzi. A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A külterületen még kb 8
ha terület az, melynek tisztántartása is az intézmény feladata.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük. A járulékokat a személyi
juttatásoknak megfelelően terveztük.

A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. A dologi
kiadásokon belül legjelentősebb költség a fűnyíró, üzemanyag és javítási költség, valamint az ÁFA
befizetés.

8414031 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusító
helyek után beszedett közterület foglalási díjak adják. A díjbeszedés önkormányzati határozat, valamint
polgármesteri utasítás alapján történik. Mivel a bevétel nagyobb részét a Vendel napi búcsún beszedett
helypénz adja, így annak mértékét nagyban befolyásolhatják az időjárási körülmények.

Bevételek
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg az előző évek tapasztalata alapján. A
bevételeken belül legjelentősebb a Vendel napi búcsúból származó bevétel.

Kiadások
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben, az előző évek
tényszámai alapján.
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84254112 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetését 2001-től a Fegyverneki Vízmű végzi. Az 123 km2

területű öblözet többek között Fegyvernek belterületét és külterületét teljesen lefedi. Fő befogadója a
15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza, mely a belvízelvezető csatornák mellett fontos szerepet játszik a
belvíz védekezési-megelőzési munkálatok során.

Településünkön belterületének vízelvezetésére eddig összesen 15.657 m hosszon épült ki csapadékvíz
elvezető hálózat, azonban a közeljövőben szükségessé válik a belterületi belvízhálózat további bővítése
12.807 m-rel, melyre az Önkormányzat rendelkezik létesítési engedéllyel. Külterületen 2 szivattyútelep
(Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és
üzemeltetését végezzük.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében
öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására
évente 100-150 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül.

A feladatokat 1 fő vízgazdálkodási részlegvezető, 1 fő csatornaőr, valamint 1 fő vízügyi szakértő látja el.

Bevételek
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél 43 ha
földterületre értékesített öntözővíz-mennyiséggel terveztünk.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük. A járulékokat a személyi
juttatásoknak megfelelően terveztük.
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Dologi
kiadások között legjelentősebb az energia és az ÁFA befizetés.

93110212 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC, 21 m2,
összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi. Feladata a sportpálya sportolásra
alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épültének tisztán
tartása, karbantartási munkáinak végzése.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük, a közalkalmazotti törvényben
előírt soros előrelépések megtervezésre kerültek. A járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően
terveztük.
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben.

9329181 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű 2006. óta végzi a holtágon a
halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az előírt rendszeres telepítéseknek köszönhetően
egyre nő a holtág értéke, mivel a betelepített halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra.
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás,
Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A folyamatos telepítéseknek
köszönhetően a horgászok részéről nő az érdeklődés a horgászat iránt, távolabbról is egyre többen
látogatnak el szabad idejüket a holtágon tölteni.

A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el.



41

Bevételek
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. A bevételek tervezésénél a 1.170 db éves
horgászengedély (területi engedély + csónakos jegy), valamint 320 db napi területi engedély
értékesítésével számoltunk az önkormányzat által megszabott díjtételek alapján.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük (1 fő halászati őr). A járulékokat a
személyi juttatásoknak megfelelően terveztük.
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben. Fegyvernek
Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján minden évben a halászati ütemtervben meghatározott
mennyiségű 3.800 kg 2 nyaras ponty, 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő kerül
telepítésre.

9603021 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A feladatok ellátását a részlegvezető irányításával 4 (3,75) fő fizikai és 1 fő adminisztratív dolgozó végzi.
A településen 4 temető és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető 5,1963 m2, épületek 100 m2,
2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m2, épületek 48 m2,
3.) Szapárfalui temető 1,4439 m2, épületek 74 m2,
4.) Izraelita temető 2113 m2,

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A
szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik.

Bevételek
Az intézmény saját bevételeit a várható szinten tervezte meg. 2011. évben e szakfeladaton van tervezve
a temetkezési szolgáltatás és a temető fenntartás.

Kiadások
A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban leírtak alapján terveztük. A járulékokat a személyi
juttatásoknak megfelelően terveztük.
A dologi kiadások tervkoncepciónak megfelelően szerepelnek a költségvetés tervezetben a 2010 évi
kiadások figyelembevételével.

Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2010. december 31-i állapot szerint)

Kintlévőségek Ft

Hátralék mindösszesen: 21.729.000.- Ft

- szemétszállítás hátralék összesen 1.340.000.- Ft

- vízdíj hátralék összesen 13.709.000.- Ft
- egyéb hátralék összesen 6.680.000.- Ft

Fenti táblázatban részletezett vízdíj kintlévőségek tartalmazzák a 2010. évi 5. leolvasás számláit is
(7.220 eFt), melyek kiegyenlítése 2011. január-február hónapban várható.

A hátralékok tartalmazzák a lakásfenntartási támogatásból havonta folyamatosan levonásra kerülő
összegeket is (500 eFt/hó). Tartalmazzák továbbá a felszámolás alatt lévő, végrehajtás alatt álló
követeléseket, illetve jelzálogjog bejegyzés alatt lévő tartozásokat is.

Összegzés
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Az intézmény 2011. évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal
összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra
épül.

A költségvetési tervkoncepcióban foglaltak szerint elkészített 2011. évi költségvetés tervezetben
intézményi szinten 252.140 eFt bevétellel szemben 259.891 eFt kiadás jelentkezik, így az intézmény
tervezett hiánya -7.751 eFt. a bevezetőben írt okok miatt.

A tervezett hiányt csökkentené a szennyvíztisztításra kapott állami támogatás (+3.320 eFt), átadása az
intézmény részére.

C) ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata:

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást, felkérésre a 14-
18. év közötti személyeket is elláthatja.
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget
károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának
ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg
otthonában végzi. Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való
részvétel.
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a képzettségüknek
megfelelően végezhetnek.
A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá
forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi
intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású
praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. Az oktatási
intézmények fogászati ellátása során a fogorvos a következő feladatokat végzi: szűrővizsgálatok,
tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat működésére
és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a gondozottait ellátó
háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi.

Az intézmény által ellátottak száma:

Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők:
Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 3+1 db

- ebből vállalkozás 2 db 1 db 1 db 0 db
Ellátottak száma: 5.583 fő 1.573 fő 7.095 fő

Ügyeletben ellátottak száma: - Fegyvernek 7095 fő
- Örményes 1152 fő
- Kuncsorba 688 fő
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A védőnői szolgálat által ellátottak száma:

Megnevezés: Várandós
anyák száma:

0-6 éves korú
gyermekek

Oktatási
int.nem járó ,
otthon gond.

Oktatási
intézménybe
járó gyermek

Óvodába járó
gyermek

I. körzet 9 156 1 - -

II. körzet 10 209 1 - -

III. körzet 10 158 - - -

Iskolavédőnő - - - 766 274

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.
Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva, melyből kettőt vállalkozó orvosok látnak el. A
harmadik betöltetlen körzetet az OALI által biztosított háziorvos bevonásával oldottunk meg, mely 2011.
január 31-én megszűnik. Továbbiakban az ellátást helyettesítéssel oldjuk meg. A két házi gyermekorvosi
szolgálatot egy fő házi gyermekorvos látja el vállalkozási formában. A I. számú házi gyermekorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátását Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos végzi.
A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. számú fogászati körzetet
közalkalmazotti jogviszony keretében, a II. számú fogászati körzetet vállalkozási formában látják el az
orvosok.
Az ügyeleti szolgálatban öt fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti
rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek.
A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez három területi- és egy iskolavédőnő szükséges. Jelenleg a
három fő területi védőnő és 1 fő iskolavédőnő munkáját helyettesítéssel látjuk el.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: Besorolás szerint: Átlag létszám:

86210111 Háziorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi E.08 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,19
részmunkaidős fizikai A.07 0,22
részmunkaidős fizikai A.10 0,22

86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi D.05 1

részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

88623011 Fogorvosi alapellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.09 0,18
teljes munkaidős szellemi H.02 1
teljes munkaidős szellemi D.06 1

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
üres álláshely F.01 1

üres álláshely F.02 1
üres álláshely F.06 1
teljes munkaidős szellemi F.14 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
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részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,08
részmunkaidős fizikai A.07 0,09
részmunkaidős fizikai A.10 0,09

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
részmunkaidős szellemi E.07 0,03
részmunkaidős fizikai A.07 0,04
részmunkaidős fizikai A.10 0,04

Összesen: 11 fő 10,53 fő

2011. évben közcélúak foglalkoztatása keretein belül 2-4 hónapos időtartamban 12 fő napi 4 órás
munkaidőben látja el feladatait az Orvosi Rendelőben.
Mindez éves szinten 2,33 fő foglalkoztatottak jelent.

A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak- e a
funkció ellátására.

Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október 28-án
kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi Rendelő bővítését,
rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A
bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és
kazán helyiség, valamint ügyeleti rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba.
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új
(fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2.
A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának
emelése volt. Az így felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a
21/1998.(VI.3.) sz. NM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének főösszege 16.417 eFt.
Az rendelő működési bevétele 3.180 eFt, melyet a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása
biztosítja.
Támogatás értékű bevételt Örményes és Kuncsorba községek ügyelethez történő hozzájárulása, valamint
aTB egészségügyi finanszírozás adja.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 840 eFt lesz. Örményes 40.000.- Ft /hó és
Kuncsorba 30.000.- Ft/hó hozzájárulást fizet.

- A TB egészségügyi finanszírozás 42.397 eFt, mely nem fedezi az Önkormányzati kiegészítés nélküli
működést,. A hiány 5.928 eFt.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 52.345 eFt.
Az intézmény személyi juttatásként 19.201 eFt-ot tervezett. Ebből bérjellegű kiadás 19.012 eFt, mely a
közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Egyéb személyi jellegű kiadások 189 eFt, mely a
fogászati szakfeladaton utazási költségtérítés.
A dologi kiadások összege 28.042 eFt, ebből gáz- és villamos energia 1.783 eFt. Ügyeleti díjak 22.448 eFt,
melyből hétközi és hétvégi ügyeleti díj 11.788 eFt, a házi gyermekorvosi szolgálatra fizetett helyettesítés
4.800 eFt, az I. számú háziorvosi szolgálat helyettesítési díja 5.500 eFt és az iskolaorvosi ellátás 360 eFt.
Egyéb dologi kiadás a működési feltételeket szolgálja, mely 3.811 eFt.

2011. év legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik, hogy a lakosság megfelelő
szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi szolgálat, az I. számú háziorvosi
szolgálat, valamint a védőnői állások pályázat útján történő betöltése a négy üres körzetben.
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Az intézmény 2011. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE (2-3. számú melléklet)

A 2011. évi költségvetési javaslat 181.313 eFt felhalmozási kiadást tartalmaz, melyből 1.948 eFt felújítási,
179.365 eFt beruházási feladat.

A tervezett felújítási kiadás a Vízmű és Községgazdálkodási intézmény költségvetésében szerepel,
önkormányzati tulajdonú lakások felújítására elkülönített előirányzat.

Az Intézmények közül a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű és Községgazdálkodási intézmény tervezett
beruházási feladatot 2011. évre. Utóbbi a Damjanich út 155. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
gázellátás megoldását szerepelteti költségvetésében a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 1.552 eFt
várható költséggel .
A Polgármesteri Hivatalnál egyrészt a 2010. évről áthúzódó beruházások szerepelnek:

1.) A települési szennyvízhálózat kiépítés 2011. évi üteme
2.) A Település Központ Rehabilitáció II. üteme
3.) A Buszöböl áthelyezése

Másrészt a már meglévő kötelezettségvállalások alapján:
1.) Fogászati eszközbeszerzés
2.) Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése
3.) Óvoda fűtéskorszerűsítése
4.) Iskola infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1
5.)Szvárvány út kisajátítás költsége

Ezeken kívül a költségvetésben intézményi igény alapján szerepel:
1.) Iktató program beszerzése Polgármesteri Hivatalhoz
2.) Bérszámfejtő program beszerzése az Önkormányzat részére
3.) A gyermekélelmezési Konyha részére gázzsámoly és zsírfogó beszerzése

Szerepel még az előirányzatban az önkormányzat költségeinek csökkentése miatt:
1.) 1 db univerzális rakodógép beszerzése
2.) 1 db kombájn beszerzése

melyek üzemeltetése estén a mezőgazdasági szolgáltatásokra fizetendő összeg jelentősen csökken, illetve
az utak, árkok, csatornák karbantartási munkálatainak nagy részét az önkormányzat saját maga el tudja
végezni.
Több éve a lakosság részéről igény merült fel:

1.) Vöröscsillag út építésére,
melyet feladatként szerepeletetünk a 2011. évi költségvetésben.

A tervezett beruházások forrásai részben támogatási összegek,(KEOP, TÁMOP, TIOP)részben felhalmozási
célú hitelfelvételek, ÁFA visszatérülés és folyószámla hitel a hitelek önrészének biztosítására .

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetését az előterjesztés
megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2011. február 19.

(: Tatár László :)
polgármester

Készítette: Temesváriné
Miklósiné
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
…/2011.(…….) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló módosított
1992.évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bek., valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási
hivatalok, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi
XX. tv . 138.§. (1) bek. b.) pontja alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011.évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra, Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek önkormányzat 2011. évi

eFt

a.) bevétel főösszegét 1.847.633

- működési célú bevétel

*ebből Kisebbségi Önkormányzat

1.609.455

*210

- fejlesztési célú bevétel 182.304

- finanszírozási célú bevételeit 55.874

= működési célú bevétel 15.925

= fejlesztési célú bevétel 39.949

b.) kiadás főösszegét 1.847.633

- működési célú kiadás

*ebből Kisebbségi Önkormányzat

1.632.948

*210

- fejlesztési célú kiadás 191.497

- finanszírozási célú kiadásait 23.188

=működési célú kiadás 0

=fejlesztési célú kiadás 23.188

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sz. mellékletei szerint.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

eFt

- Működési bevételek 788.375
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= intézményi működési bevétel 456.406

= önk.sajátos működési bevétel 331.969

- költségvetési támogatások

* ebből Kisebbségi Önkormányzat tám.

626.318

*210

- felhalmozási és tőke jellegű bevétel 6.910

- támogatás értékű bevétel 360.048

- véglegesen átvett pénzeszköz 5.685

- működési célú hitel 15.925

- fejlesztési célú hitel 39.949

- működési célú pénzmaradvány 0

-fejlesztési c. pénzmaradvány 0

- kölcsönök visszatérülése 4.423

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a
Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

eFt

Személyi juttatások

*ebből Kisebbségi Önkormányzat

625.366

*6

Munkaadókat terhelő járulékok

*ebből Kisebbségi Önkormányzat

160.555

*3

Dologi kiadások

*ebből Kisebbségi Önkormányzat

628.104

*201

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 4.480

Egyéb támogatások 213.859

Ellátottak pénzbeli juttatásai 633

Támogatás értékű kiadások 284

Felhalmozási célú kiadások 179.365

Felújítások kiadásai 1.948

Működési célú tartalék 3.540

Fejlesztési célú tartalék 3.661

Adott kölcsönök 2.650

Működési hitelek kiadásai 0

Fejlesztési hitelek kiadásai 23.188

c.)
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fő

Létszámkeret (álláshely): 342,45

-ebből közfoglalkoztatás: 43,34

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kp. 3,92

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 3,25

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

10,92

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 2,67

V. Polgármesteri Hivatal 4,17

A) Gyermekélelmezési Konyha 1,83

B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 15,08

C) Orvosi Rendelő 1,5

(3)
a) A költségvetési működési hiány összege: 15.925 e Ft, melyet az Önkormányzat
folyószámla hitel felvétellel biztosít .

b) A költségvetési felhalmozási hiány összege: 39.949 eFt, melyet hosszú lejáratú fejlesztési
hitel felvétellel kell finanszírozni, a 2-3. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatokra.

(4) A rendelet 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja címenként, az V. címen belül szakfeladatonként a
kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete
szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete
szerint hagyja jóvá.

(6) Az éves költségvetés e rendelet 5. sz. melléklete szerinti mutatószám finanszírozásához nyújt
fedezetet.

(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011/2012/2013.. évi alakulását bemutató
mérleg a 6. sz. melléklet. A 7. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat.

(8) A rendelet 8. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(9) A rendelet 9. számú melléklete a 2/2011.(II.10.) számú TCKÖK határozat a TCKÖK 2011. évi
költségvetésének jóváhagyásáról.

(10) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a
kötött felhasználású előirányzatokat.
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2. §.

Címrend:

(1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket jelöli.

 I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

 II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

 III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

 IV. Művelődési Ház és Könyvtár

 V. Polgármesteri Hivatal

(2) A nagy A, B, C, D-vel jelölt intézmények az önállóan működő költségvetési szerveket jelöli, ahol
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: a V. Polgármesteri Hivatal.

- A.) Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
- C.) Orvosi Rendelő
- D.) Kisebbségi Önkormányzat

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) bekezdésében megjelölt I-IV. intézmények esetében az intézmény vezetője,
míg az V. és a 2. §. (2) bek. esetében a polgármester jogosult a külön jogszabályban kapott
felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok emelésére.

(2) Az I-V. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti
előirányzaton felül keletkezett többletbevételeket az intézményfinanszírozásnál figyelembe kell
venni.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban
dönt szükség szerint.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
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- április 30-ig
- augusztus 31-ig
- november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és

a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási
javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben
szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV.
címek vezetői gyakorolják, a Polgármesteri Hivatalnál és a 2. §. (2) bekezdés esetében a
polgármester gyakorolja.

6. §.

(1)
eFt

A költségvetési tartalék összege: 7.201
Működési tartalék összege: 3.540
=polgármesteri keret 2.000
=23/2002.(VI.01.) sz. rendelet
alapján

1.000

=környezetvédelmi alap 540
Feljesztési célú tartalék összege: 3.661
=Közművelődési pályázat önerő 500
=Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény fejlesztési tartalék

3.161

A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Az energia, egyéb dologi előirányzatok az 1. számú mellékletben szereplő összegekkel
tervezhetők. Ezen előirányzatokkal, valamint a (2), (3), (4); bekezdésekben meghatározott
előirányzatokkal az intézmények kötelesek zárszámadás keretében elszámolni.

(2) Többlet feladatokra:
II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde

úszás oktatásra 100 eFt

III.Orczy A.Ált.Isk.Szakisk. és EPSZ. össz: 600 eFt
iskolai rendezvényekre összesen: 300 eFt
nyári napközi 300 eFt
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IV. Művelődési Ház és Könyvtár össz.: 1.080 eFt
gyermekszínjátszó találkozó 100 eFt.
Majális 100 eFt.
Falunap 500 eFt.
útiköltségek 80 eFt.
Diák Gulyásfesztivál 300 eFt.

V.Polgármesteri Hivatal 521 eFt

Karácsonyi készülődés 208 eFt
Idősek köszöntése 313 eFt

tervezhető.

(3) Szakmai eszköz beszerzésre :
Orczy Anna Ált.Isk.Szakisk.és EPSZ 2.000 eFt.

(4) Csorba Mikro-térségi Társulás
pszichológus foglalkoztatása 450 eFt

(5) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa a
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát képezi.

(6) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.)
önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege
600.000.-Ft. (kieg. A 16/2008.(V.30.) rendelettel)

(7) Közcélú munkára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 36. §-a
szerint a foglalkoztatási terv alapján : 36.416 eFt bér és 6.274 eFt járulék, 534 eFt dologi kiadási
előirányzat használható fel.

8. §.

(1) A közalkalmazottak pótléka a Képviselő-testület 6/2003.(I.30.) számú tartós
kötelezettségvállalása alapján tervezhető.

(2) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért
a címekben megjelölt intézmények vezetői a felelősek.

9. §.

Az I-V. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot
tervezhetik és használhatják fel.

10. §.
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A Gyermekélelmezési Konyhán (saját konyhán) kötelezően étkező közalkalmazottak, közcélú
foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulása címén természetben személyi jövedelem adóval
növelten 5.000 Ft/hó étkezési hozzájárulást biztosít, 2011. január és február hónapra.

Az étkezési hozzájárulások és a köztisztviselők cafetéria juttatásának kifizetésére utólag, bérfizetés
napján kerül sor.

11. §.

(1) A sportegyesület támogatására 3.500 eFt, ebből 500 eFt kézilabda szakosztály részére
használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.

(2) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére
szakmai gyakorlati oktatás céljából földterületet, vagyongazdálkodási csoportnál épületet és
eszközöket biztosíthat az önkormányzat. A pénzügyi lebonyolítást a Polgármesteri Hivatal végzi
térítésmentesen.

12. §.

(1) Az I-V. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját
hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira.

(2) Az I-V. címek a fegyverneki tagintézmény, telephelyekre tervezett dologi előirányzat terhére
300 eFt. összegig beruházást végezhetnek. Az V. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek
beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-V. címeket, hogy a 292/2009.(.(XII.19.) sz. Korm.rend.
82.§. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más
jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

13 .§.

(1) Az I-IV. címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 13-15. §-ok szerint
történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente egy alkalommal történik, az intézmény igénye alapján.

(3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti:

Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség

----
----

Összesen:

Dátum:
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(banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti
összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-V.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

(5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra
elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(6) Az intézményfinanszírozással félévenként kell elszámolni.

(7) Az intézmények 20.000.- Ft. feletti bankszámla egyenlegét hetente a 13. §. (3) bek. szerinti
utaláskor át kell vezettetni a Polgármesteri Hivatal 11745066-15409993-00000000 sz.
számlájára.

14. §.

A szociálpolitikai támogatás finanszírozása az alábbiak szerint történik:

(1) Az intézmény részére az étkeztetésre nyújtott támogatás, a normatív támogatás és a rezsi
szociálpolitikai támogatásaként a Gyermekélelmezési Konyha részére havonta fizetett három
előleg és egy elszámolásnak megfelelő összeg kerül kiutalásra, legkésőbb a tárgy hót követő
10-ig.
Az I-III. intézmények a Gyermekélelmezési Konyhával tárgyhót követő 10-ig, év végén
december 31-ig kötelesek elszámolni.

(2) A II-III. intézményeknél normatív támogatás, a szociálpolitikai támogatás kiutalása éves
előirányzat 1/10-ed részének megfelelően előre történik, havi három előlegnek megfelelő
összegben, minden hó 9-ig, 17-ig és 27-ig.

(3) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére a szociálpolitikai támogatás
az intézmény éves előirányzat 1/12-ed részének megfelelően előre történik, havi 3 előlegnek
megfelelő összegben, minden hó 9-ig, 17-ig, és 27-ig.

(4) A szociálpolitikai támogatás elszámolására a negyedévet követő hó 15-ig, az utolsó negyedév
elszámolására december 31-ig kerül sor.

(5) A rezsi és nyersanyagnorma költséget a Gyermekélelmezési Konyha számlája alapján az
intézmény az önkormányzati finanszírozást követően fizeti ki, számla szerint.

15. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a
polgármesteri hivatalban.

(2) Lakáscélú támogatásra a Lakástámogatási Alapból 1.450 eFt. használható fel.
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(3) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. §-ban meghatározott címek alkalmazottai
részére a „Lakásépítési Alap” c. elkülönített számláról 400 eFt. használható fel.

(4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fegyvernekért díj, Fegyvernek
közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj „ alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet
végrehajtását 2011. évre felfüggeszti.

16. §.

(1) A 2012. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint,
maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, szociálpolitikai támogatás
a 15. §. és a 16. §. szerint kiutalható az I-IV. címek részére. A 2011. évi költségvetés
elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az
elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan
beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves
költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselőtestület 2010. december 10-től 150.000.000 forint, folyószámlahitelt vesz
igénybe, melyet 2011. december 09-ig visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel
vehető igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.

(4) A munkabér megelőlegezési hitel felvételt a polgármester engedélyezi, melyről a féléves,
háromnegyed éves és év végi beszámolóban be kell számolni.

17. §.

(1) Beruházási hitel összege: 39.949 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházási hitel felvételéről és a feladat indításáról a
képviselőtestület külön dönt.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

18. §.

(1) Az I-V. címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az Áht. 64. §. (2) bekezdésében meghatározott esetben az önkormányzat által fizetett kamat a
tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A Csorba Mikro-térségi társulás kiadásaira jóváhagyott előirányzat másra nem használható fel,
azzal el kell számolni.
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(4) A 292/2009.(XI.19.)sz. Korm. rendelet 213. §. alapján nem illeti meg az I-V. intézményeket az
alábbi pénzmaradvány:

a.) A költségvetési rendelet 1. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeret és létszámra
jutó bér és járulék kiadást illetően:

- a tartósan üres álláshelyek maradványa
- az álláshelyek csökkenéséből
- a be nem töltött létszám miatti
- a helyettesítési díjakra, túlórákra tervezett összegből
keletkezett bérmegtakarítás.

Az 1. sz. melléklet szerint az indoklási lapon részletezett altételeknél az előirányzat
túllépésekből az előzőek szerinti részletezett maradványok levonhatók. Az így
keletkezett maradvány az önkormányzat pénzmaradványát képezi.

b.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

c.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.
A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány.

d.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék,
dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés
nélküli összeg kivételével.

e.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
f.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg
h.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

19. §.

Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

20. §.

(1) Meghatározott célra elismert kiadások a Polgármesteri Hivatalnál:
- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 284 eFt éves tagdíj tervezhető.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál bevételként tervezhető szolgáltatások:

(3) Gyermekélelmezési Konyha részére:
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21. §.

(1) A Dolgozói Lakástámogatási alap felhasználására az SZMSZ (Kollektív Szerződés) és a
köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(VI.6.) sz.önk.rend. alapján kerülhet sor.

(2) A Lakástámogatási és dolgozói Lakástámogatási Alapokat a Polgármesteri Hivatal kezeli.

(3) A Lakástámogatási és Dolgozói Lakástámogatási Alapból a kifizetést a polgármester
engedélyezi.

22. §.

Az önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy az I-VI. címek az alapfeladatuk
ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla
ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

23. §.

A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2011. december 31-én maximum 10 %-kal
emelkedhet a 2011. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

24. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

(:Tatár László :) (:Buzás Istvánné dr.:)
polgármester jegyző



















































Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 24-i ülésére
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú

rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2011. január 27-i ülésén már javasoltuk a rendelet módosítását, a képviselők
azonban nem fogadták el a rendelet-tervezet azon pontját, amelyben javasoltuk az iparűzési adó 2 %-
ról 1,9 %-ra való csökkentését.
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendeletet az alábbi indok alapján szükséges
módosítani:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2011. január 01. napjával
hatálybalépő változás eredményeként megszűnt a piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni
ideiglenes jellegű iparűzési adó kötelezettség. A helyi rendeletből a Képviselőtestület már törölte a
piaci, vásározó kiskereskedelmet, azonban a törvényi fogalom-meghatározás módosulása
következtében a bekezdések változtak, ami miatt szükséges a helyi rendelet módosítása.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 5. §-a hatályát veszti.

2. § A rendelet 8. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az ideiglenes iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdésének a.) és b.)
pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 4.000,- Ft.

3. § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, de rendelkezését 2011. január 01-től kell

alkalmazni.

Fegyvernek, 2011. február 14.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
polgármester jegyző



2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:

BEVÉTELEK

1. 3.280 e Ft Államkötvény kamata 291 291

2. 85800 e Ft. Beruházási érték ,Szennyvíztisztító telep bővítése

KEOP-1.2.0/1 F pályázati összeg 72.930 e Ft 0 72930 72930

Összesen 291 72930 0 0 0 0 0 73221

tőke 530 530
kamat 60 60
összesen: 590 0 0 0 0 0 0 590

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

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

tőke 1267,5 1267,5
kamat 125 125
összesen: 1392,5 0 0 0 0 0 0 1392,5

tőke 2800 2800

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

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

tőke 531,2 265,6 796,8
kamat 59 10 69
összesen: 590,2 275,6 0 0 0 0 0 865,8

tőke 940 940 73 1953
kamat 174 80 6 260
összesen: 1114 1020 79 0 0 0 0 2213

tőke 1636 1636 409 3681
kamat 300 145 10 455
összesen: 1936 1781 419 0 0 0 0 4136

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

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

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

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

tőke 437,7 437,6 437,7 437,6 1750,6
kamat 157 114 69 29 369

1. Lombard hitel; 13,65 millió Ft

12. Ipartelep ivóvíz ellátása 2,417 millió Ft

10. 9 személyes mikrobusz vásárlás hitel 5,739 millió Ft.

13. Angolkert út útépítés 2,626 millió Ft

7. Gorkij út útépítés 2,656 millió Ft

2. Torony út építéséhez 3,136 millió Ft

6. Sportpálya lelátó ép.tetőcsere 3 millió Ft

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

4. Bállint-Major vízellátás 8,45 millió Ft

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

9. Konyhai eszk.beszerzés, üvegportál csere 8,189 millió Ft.

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

8. Dózsa Gy.-Hársfa út útépítés 4,7 millió Ft



2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:

összesen: 594,7 551,6 506,7 466,6 0 0 0 2119,6

tőke 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 1602,6 801,3 10416,9
kamat 1013 847 684 518 346 186 25 3619
összesen: 2615,6 2449,6 2286,6 2120,6 1948,6 1788,6 826,3 14035,9

tőke 664 58 722
kamat 39 0 39

összesen: 703 58 0 0 0 0 0 761

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

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

kamat 272 231 191 149 108 67 53 1071

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

tőke 518 518 389 1425

kamat 55 34 14 103

összesen: 573 552 403 0 0 0 0 1528

tőke 698,6 698,6 698,6 698,6 0 0 0 2794,4
kamat 92 66 41 16 215

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

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

kamat 168 121 75 28 392

összesen: 1128,6 1081,6 1035,6 988,6 0 0 0 4234,4

tőke 1386,9 1505 1633 1458,9 5983,8
kamat 438,8 321 193,1 55,6 1008,5

összesen: 1825,7 1826 1826,1 1514,5 0 0 0 6992,3

tőke 938 1015 1099,1 985 4037,1

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

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

tőke 1409,2 1409,2 1409,2 1409,2 704,6 6341,4
kamat 232 176 120 63 11 602

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

tőke 696,6 696,6 696,8 2090
kamat 78 48 18 144
Összesen: 774,6 744,6 714,8 0 0 0 0 2234

tőke 1010,3 1010,3 1010,4 3031
kamat 87 69 27 183
összesen: 1097,3 1079,3 1037,4 0 0 0 0 3214

23. Csobánkai út felújítás 7,046 millió ft.

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

16. Közpomti Óvoda felújítás 7,269 millió Ft.

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

22. Temetkezési gépjármű beszerzés 5,041 millió Ft.

14. Térségi hulladék lerakó 14,824 millió Ft.

18. Rendőrség felújítása 2,461 millió Ft.

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

24. Mezőgazdasági gépvásárlások 2,090 millió Ft

25.Járdaépítés Felszab.181-Marx K.közötti szakasz 3,031 millió Ft

20. Komposztáló telep tervezés 4,869 millió Ft.

21. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi beszerzés 7,472 millió Ft.



2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:
tőke 782,7 782,7 782,6 2348

kamat 52 41 15 108
összesen: 834,7 823,7 797,6 0 0 0 0 2456

tőke 0 584,62 584,62 584,62 584,62 584,62 584,62 7892,28 11400

kamat 108 428 422 399 377 355 334 2411 4834

27. Hydroglóbusz fej cseréje 11,4 mó forint (folyamatban) 20 év összesen: 108 1012,62 1006,62 983,62 961,62 939,62 918,62 10303,28 16234

tőke 0 365 365 338 0 0 0 0 1068
kamat 13 46 30 9 0 0 0 0 98

28. Annaházi Idősek Klubbjának felújítása 1,095 mó forint 3 év összesen: 13 411 395 347 0 0 0 0 1166

tőke 0 575,548 575,548 575,548 575,548 518,808 2821
kamat 35 119 92 65 38 11 360

29.Közcélú foglalkoztatást seg. Eszközbeszerzés 2,821 mó 5 év összesen: 35 694,548 667,548 640,548 613,548 529,808 0 0 3181

tőke 0 701 701 662 0 0 0 0 2064
kamat 33 79 45 13 170

30. Zalka M. út útépítési hitel 2,064 mó forint összesen: 33 780 746 675 0 0 0 0 2234

tőke 233,1 932,4 932,4 233,1 0 0 0 0 2331
kamat 50 193 139 63 0 445

31.Településközpont I. ütem. 2,331 mó forint összesen: 283,1 1125,4 1071,4 296,1 0 0 0 0 2776

2020-ig tőke 0 602,3 602,3 602,3 602,3 602,3 602,3 1930,2 5544
kamat 57 218 194 174 150 127 105 193 1218

32. Orvosi rendelő épület felújítás 5,544 mó forint 10 év összesen: 57 820,3 796,3 776,3 752,3 729,3 707,3 2123,2 6762

2020-ig tőke 0 554,35 488,44 488,44 488,44 488,44 488,44 1953,45 4950
kamat 90 344 200 177 154 131 108 206 1410

33. Lapostető felújítások 4,950 mó forint összesen: 90 898,35 688,44 665,44 642,44 619,44 596,44 2159,45 6360

tőke 172,73 690,92 690,92 345,43 0 0 0 0 1900
kamat 23 70 36 6 135

34. Felszabadulás út 147. ingatlan vásárlás 1,900 mó összesen: 195,73 760,92 726,92 351,43 0 0 0 0 2035

tőke 0 545,2 545,2 545,2 545,2 545,2 0 0 2726

kamat 32 120 93 69 42 17 373

35. Óvoda felújítás Felszabadulás út 88. 2,726 mó forint összesen: 32 665,2 638,2 614,2 587,2 562,2 0 0 3099

tőke 25130,9 23187,3 20487,3 14530,4 7348,81 6587,47 4722,36 11775,93 113770,6
kamat 5174,8 4672,6 3171,7 2046,6 1340 964 678 2810 20857,7

összesen: 30305,7 27859,9 23659 16577 8688,81 7551,47 5400,36 14585,93 134628,3

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 291 72930 0 0 0 0 0 73221

KIADÁS ÖSSZESEN: ( 1+…+26) 30306 27860 23659 16577 8688,8 7551,5 5400,4 120042,37

BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBSÉGE -30015 45070 -23659 -16577 -8688,8 -7551,5 -5400,4 0 -46821,37

26.Szapárfalui Óvoda felújítás 2,348

1+…+35.



2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete. Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban adatok 1000 Ft-ban

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031-ig Összesen:

Az OTP kölcsönszerződésekben vállat kötelezettségek biztosítékául felajánlott eszközök

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2031.
1. Helyi adó bevétel x x x x x x x

2. Gépjármű adó bevétel x x x x x x x
3. Gázközmű vagyon után juttatott államkötvény x

4. 9 személyes mikrobusz x
5. Suzuki Ignis gépkocsi x x

6. Gyermekélelmezési Konyha gépkocsi x x x x
7. Temetős gépkocsi x x x x

8. Keretbiztosítési jelzálogjog fegyverneki

174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2.hrsz-ú ing. x x x x x x x x



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 24-i ülésére
a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) számú

rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) számú rendelet módosítását
javasoljuk az alábbi indokok miatt:

A mezőőri járulék jelenlegi (2006. január 01-től) 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 terület után nem kell járulékot fizetni. Javaslatot teszünk a
mezőőri járulék csökkentésére az alábbiak szerint:

 hektár feletti földterület esetén:
─ szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér): 500,- Ft/ha/év
─ gyep, legelő, rét (mintatér) 50,- Ft/ha/év
─ parlag 50,- Ft/ha/év

 hektár alatti földterület esetén:
─ szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér): 250,- Ft/ha/év
─ gyep, legelő, rét (mintatér) 50,- Ft/ha/év

A mezőőri járulék mértékcsökkenése esetén a várható bevétel alakulása:

Megnevezés
Terület

nagysága

2010. évi

mérték

2010. évi

előírás

2011. évi

mérték

2011. évi

várható

előírás

hektár alatti szántó, kert,
szőlő, zöldség, gyümölcsös 50,45 350,- Ft/ha/év 250,- Ft/ha/év

hektár alatti gyep 2 100,- Ft/ha/év 50,- Ft/ha/év

hektár feletti
szántó,kert,szőlő,zöldség,g
yümölcsös 4775,5022 700,- Ft/ha/év 500,- Ft/ha/év

hektár feletti
gyep,legelő,rét,parlag 353,7702 100,- Ft/ha/év 50,- Ft/ha/év

3417 2419

A mértékcsökkenés 998 e Ft előirányzat csökkenést eredményez. A költségvetésben 2011.
évre tervezett (3.200 e Ft) bevételhez képest csökkenne az önkormányzat mezőőri járulék
bevétele, várhatóan 1.265 e Ft-tal.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete

a mezőőri szolgálat létrehozásáról 17/1998. (IX.4.) számú rendelet módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdése
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 9. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A mezőőri járulék összege:
- szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér) 500,- Ft/ha/év
- gyep, legelő, rét (mintatér) 50,- Ft/ha/év
- parlag 50,- Ft/ha/év

A 9. § (2) bekezdés kivételével a m2 – re eső rész után a hektárra jutó díj tízezred
részét kell megállapítani (fizetni).
A 9. §. (2) bek. kivételével a m2 –re eső rész után a hektárra jutó díj tízezred részét kell
megállapítani (fizetni).

2. § A rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben földhasználó tulajdonában/használatában összesen 1 ha alatti földterület van a
mezőőri járulék összege művelési áganként:

- szántó, gyümölcsös (kert, szőlő, mintatér, zöldség) 250,-Ft/év
- gyep (legelő, rét, mintatér) 50,-Ft/év

3. § Ez a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezését 2011. január 01-től kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2011. február 14.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
polgármester jegyző



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 23-i ülésére
a tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bek. szerint a szülő március 1. és április 30. között köteles beíratni tanköteles
gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a
beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. rendelet 9. §-a úgy szabályozza a tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratását, hogy a beíratás időtartama a miniszteri rendeletben foglalt időtartamon belül 4 hét, melynek
naptári időpontját az önkormányzat tanévenként határozza meg. Az intézmények vezetőivel egyeztetve
javaslom, hogy a képviselőtestület a 2012. évben tankötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját
2012. március 1. (csütörtök) - 2012. március 30. (péntek) terjedő időben állapítsa meg.

………/2012. (II. 23.) sz. határozati javaslat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16.
§. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2012-ben tankötelessé váló gyermekek
általános iskolai beíratásának időpontját 2012. március 1. (csütörtök) és 2012.
március 30. (péntek) közötti időben határozza meg.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2012. február 16.

Tatár László
polgármester

Készítette: Négyesiné Derecskei Edina



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
a tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bek. szerint a szülő március 1. és április 30. között köteles beíratni tanköteles
gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a
beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. rendelet 9. §-a úgy szabályozza a tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratását, hogy a beíratás időtartama a miniszteri rendeletben foglalt időtartamon belül 4 hét, melynek
naptári időpontját az önkormányzat tanévenként határozza meg. Az intézmények vezetőivel egyeztetve
javaslom, hogy a képviselőtestület a 2011. évben tankötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját
2011. március 1-tól 2011. március 25-ig terjedő időben állapítsa meg.

………/2011. (II. 24.) sz. határozati javaslat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16.
§. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2011-ben tankötelessé váló gyermekek
általános iskolai beíratásának időpontját 2011. március 1. és 2011. március 25.
közötti időben határozza meg.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző

Fegyvernek, 2011. február 24.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24.-i ülésére a Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Képviselőtestület a 228/2009. (XI.26.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el. Az azóta eltelt
időszakban bekövetkezett személyi, illetve létszámváltozások szükségessé teszik a vezetői
helyettesítések megoldását, ezzel egyidejűleg pedig a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített
helyettesítések rendjének módosítását az intézmény zavartalan működése érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést tárgyalja
meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

…../2011. (II.24.) sz. önk. határozati javaslat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

A Képviselőtestület a 228/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a
3/2010.(I.28.), valamint a 28/2010. (II.25.) sz. önk. határozatokkal módosított
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát 2011. február 7.-i hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet „A Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó
rendelkezések” 3.) „A helyettesítések rendje” pontjában a „…a helyettesítést a gazdasági
részlegvezető látja el.” szövegrész helyébe a „…a helyettesítést a vízmű részlegvezető
látja el.” szövegrész lép.

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
6. Irattár

Fegyvernek, 2011. február. 14.

/: Tatár László:/
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére a Fegyverneki
Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésén a 27/2011.(I.27.) sz.
önkormányzati határozattal elfogadta a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásáról szóló együttműködési megállapodást. A megállapodás szerint Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy napi 4 órában, a bér és járulék 50 %-ának
megfizetésével járul hozzá a foglalkoztatáshoz, a fennmaradó részt pedig az öt önkormányzat
vállalja egyenlő arányban.

Az érintett települések (Örményes, Kuncsorba, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff)
Képviselőtestületei kérték Fegyvernek Önkormányzatát, hogy a települések
lakosságszámának arányában készítsenek kimutatást a fizetendő hozzájárulás mértékéről,
amely alapján döntenek a Képviselőtestületek tagjai.

Fentiek alapján javasoljuk a határozat hatályon kívül helyezését és az alábbi határozat
elfogadását:

……./2011.(II.24.) sz. határozati javaslat:

A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló
határozat hatályon kívül helyezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 27/2011.(I.27.) sz.
önkormányzati határozattal jóváhagyott a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő
adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló határozatot hatályon kívül
helyezi.

Erről értesül:
1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2011. február 14.

(: Tatár László :)
Polgármester



…….../2011.(II.24.) sz. határozati javaslat:

A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló
Együttműködési Megállapodást.

Erről értesül:
1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2011. február 14.

(: Tatár László :)
polgármester



……/2011.(II.24.) sz. önk.hat. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására.

Együttműködő felek:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Tatár László polgármester
2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Török Csaba polgármester
3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Rédai János polgármester
4.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Farkas Barnabás polgármester
5.) Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Kamarás Zsolt polgármester
6.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete,

képviseli: Pisók István polgármester

Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő napi 8 órás
közalkalmazott adminisztrátort közösen foglalkoztatnak az alábbiak szerint:

1.) A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszony keretében történik a mindenkori
jogszabályi rendelkezésnek megfelelő besorolás szerint. A munkáltató Fegyvernek
Nagyközség polgármestere.

2.) Az 1.) pont szerint felmerülő besorolás szerinti bér és járulék költségeit megállapodó
felek az alábbiak szerint vállalják:
Az éves díj előző év december 1-től tárgyév november 30-ig tartó bér és járulék
összege.
Ez az összeg 2010. december hónapban 89.500,- Ft bér + 24.165,- Ft járulék, 2011.
január 1-től – 2011. november 30-ig havi 94.000,- Ft bér + 25.380,- Ft járulék. Ez
összesen éves szinten 1.123.500,- Ft bér + 303.345,- Ft járulék, mindösszesen
1.426.845,- Ft.

A településekre jutó összeg: lakossz. bér (Ft) járulék (Ft) összesen (Ft)
Lakosságszámra vetítve (fő)
a.) Fegyvernek: 50 % 561.750,- 151.672,- 713.422,-
b.) Örményes 1142 92.893,- 25.081,- 117.974,-
c.) Kuncsorba: 688 55.964,- 15.110,- 71.074,-
d.) Tiszabő: 2169 176.431,- 47.636,- 224.067,-
e.) Tiszaroff: 1804 146.742,- 39.621,- 186.363,-
f.) Tiszagyenda: 1103 89.720,- 24.225,- 113.945,-

__________________________________________________________________
Összesen: 1.123.500,- 303.345,- 1.426.845,-



A települések lakosságszámának meghatározásánál a 2011. évi költségvetési
készítéséhez a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott létszámadatok
vannak figyelembevéve.

3.) Megállapodó felek vállalják, hogy a 2.) pont szerint kimutatott költséget a települések
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 11745066-15409993 sz. költségvetési
számlájára minden év január 31-ig előre, egy összegben átutalják.

4.) Amennyiben a közalkalmazotti törvény szerint a bér módosítására lesz szükség, erről
előző év december 31-ig írásban értesítést küld Fegyvernek Nagyközség
polgármestere a megállapodó polgármesterek részére, akik a már felemelt összegnek
megfelelő lakosságszám arányában vállalják kifizetni.

5.) Amennyiben január 31-ig nem kerül átutalásra a megállapodás szerinti összeg:
a.) Erről a tényről Fegyvernek Nagyközség polgármestere értesíti a Törökszentmiklósi

Rendőrfőkapitányt tárgyév február 15-ig, aki közbenjár a mulasztó település
polgármesterénél, a településre eső díj kifizetése érdekében.

b.) Az adott év március 1-től annyiszor 1-1 órával csökken az adminisztrátor napi 8
órás munkaideje, ahány település nem utalja át az 1 órának megfelelő összeget.

Fegyvernek, 2011. január 14.

………………………………………… ………………………………………….
Tatár László polgármester Török Csaba polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Örményes Község Önkormányzata

………………………………………… ………………………………………….
Rédai János polgármester Farkas Barnabás polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Tiszabő Község Önkormányzat

………………………………………… ………………………………………….
Kamarás Zsolt polgármester Pisók István polgármester

Tiszaroff Község Önkormányzata Tiszagyenda Község Önkormányzata

Fentiekkel egyetértek:

Fegyvernek, 2011. január 14.

………………………………………….
Dr. Tóth Péter r.alezredes, Kapitányságvezető

Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére a”Fegyvernek
Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” és a „Fegyvernek Biztonságos

és Egészséges Környezetéért Alapítvány” alapító okiratainak módosításáról, és a „Fegyvernek
Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” alacsonyabb közhasznúsági fokozatba

történő átsorolásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség előírta, hogy a Városi Ügyészség a Fegyvernek
Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány 2008. január 1. napját követő működésének,
valamint létesítő okiratának törvényessége tárgyában folytasson törvényességi vizsgálatot.
A vizsgálat megállapításainak megfelelően módosított Alapító Okiratot megküldtük a
főügyészségre, ahol az áttekintés eredményeként további módosítást javasoltak.
Az Alapító Okirat kifogásolt 7/f. pontja az iratbetekintést szabályozza. A megállapítás szerint nem
törvényes, hogy bárki csak a „jogának, vagy jogos érdekének igazolása után” tekinthet be az
alapítvány irataiba.
A közhasznú szervezetek működésének áttekinthetőségére vonatkozó követelmény csak akkor
érvényesülhet, ha az okiratokba való betekintés bárki részére szinte teljesen korlátlan. (kivételt
képezhetnek a védett tartalmuk alapján korlátozható iratok)
Ennek megfelelően az alapítvány 7/f. pontjának módosítása szükséges.

A Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány az említett vizsgálaton nem
került sorra, de a vizsgálatok megállapításai ebben az esetben is igazak.

Erre való tekintettel és figyelembe véve a másik két alapítvány törvényességi vizsgálatának
megállapításait, indítványozom az „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért
Alapítvány” Alapító Okiratának alábbiak szerinti módosítását.

Az ügyészség az alábbi pontokat kifogásolta, és módosítását előírta:

1. A Ptk. 74/C. §. (1) bekezdésben foglaltakkal nincs összhangban az Alapító Okirat 7.
pontjában foglalt azon rendelkezés, mely szerint a 3 kuratóriumi tag jelenlétében
határozatképes kuratóriumi ülés esetén szavazategyenlőség előfordulásakor az elnök
szavazatát döntőnek minősíti, hiszen ebben az esetben testületi döntés helyett egyszemélyi
döntéshozatalra nyílik lehetőség, mely a testületi vagyonkezelési feladatokkal
ellentétes.(Alapító Okirat 7. pont)

2. A Khtv.7. §. (3) bek. b. pontja szerint meg kell határozni a vezető szerv döntéseinek az
érintettekkel való közlésmódját. (Alapító Okirat 7/e.)

3. A Khtv.7. §. (3) bek. c. pontja szerint rendelkezni kell a keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről. (Alapító Okirat 7/f.)



4. A Khtv.7. §. (3) bek. d. pontja szerint rendelkezni kell a szervezet beszámolói közlésének
nyilvánosságáról. (Alapító Okirat 7/g.)

5. A közhasznú szervezetekről szóló törvény (továbbiakban: Khtv.)a kiemelkedően közhasznú
minősítés eléréséhez igényli, hogy a létesítő okiratból megállapítható legyen, hogy a
jogszabályi feltételeket az alapító teljesíti.

A törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, miszerint az alapítvány az általa vállalt
közhasznú tevékenységet úgy folytatja, hogy e tevékenységekhez pénzbeli támogatást nyújt.

A fentiekből következik, hogy az alapítvány működése nem felel meg a Khtv.5. §. A)
pontjában foglalt feltételnek. A Khtv. 22. §. (4) bek. értelmében a közhasznú szervezet 60
napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetve az alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, melyet az illetékes megyei bíróságon
kérelmezni fogjuk.

Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását el kell elkészíteni, melyet az alábbi
határozati javaslatok szerint indítványozom:

…/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal
létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért
Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
(kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki betekinthet, Az iratbetekintést a
kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium
elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor”.

…/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal
létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért
Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a kilencedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:



„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő jelenléte
szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint felének igen
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból tárgyalni kell, mindaddig,
amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra ugyanazon kuratóriumi ülésen
kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az élőterjesztést szükség esetén újabb
információkkal kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.

2. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket.”

3. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
(kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki betekinthet, Az iratbetekintést a
kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium
elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor”.

4. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki Hírmondóban
történő közléssel biztosítja.”

5. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

..…/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozati javaslat
„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek Biztonságos
és Egészséges Környezetéért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő
átsorolását.

Erről értesül:

1.) Szolnok Városi Ügyészség
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. február 24.

Tatár László
Polgármester

Készítette: Bérczesi Mária




