Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
22. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2010. december 11-én 19:15 órai kezdettel a
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Távol volt: Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Kucsera Andrásné nemzetiségi önkormányzat elnöke
Zachar Kázmérné tagintézmény vezető
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a megválasztott 7 fő
képviselő közül 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Zsíros Csaba képviselőt
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja .
Tóth Károly képviselőt
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 4 igen 1 tartózkodás) a
javaslatot elfogadja.
Az elnök ismerteti a napirend tervezetet:
1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása, valamint tájékoztató az
önkormányzat I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. AVE 2011. évi hulladékszállítási díjkalkulációja
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. Együttműködési megállapodás elfogadása (önk.-nemzetiségi önk)
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. Intézmények létszámkereteinek meghatározása
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
8. Egyebek (pályázatok, postakerítés, diszkó)
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
Zárt ülés:
9. Vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottság beszámolója
10. Segélykérelmek elbírálása
11. Létszámcsökkentési javaslat

A képviselő-testület egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: beszámolója előtt szót ad Mesterházi Ferenc Úrnak.
Mesterházi Ferenc: rövid bemutatkozása után azzal a kérelemmel fordul a képviselő-testülethez,
hogy engedélyezze számára a település geológiai távfeltárását. Különös tekintettel a termálvíz
felkutatására. Ingyen elvégzi a kutatást, és amennyiben értékek vannak alapot adhat a település
fejlesztésére
GYORS - PONTOS - EREDMÉNYES
A következők felkutatása:
•
•
•
•
•
•
•

Földgáz
Kőolaj
Termálvíz
Földi hőáram (geotermikus)
Nemesfémek és mindenféle kőzetek
Vízerek
Régészeti talajfeltárás

szenzitív vizsgálati módszerek segítségével.
Használja ki az önkormányzat és vegye igénybe szolgáltatást.
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Hiperérzékelési képességeim révén különböző méretarányú és fajtájú térkép segítségével
(utcatérképek, topográfiai térképek, stb.) meghatározom az önök számára szükséges réteget az
előfordulás és a fúrási pontok pontos helye, valamint a mélységadatok vonatkozásában a helyi
adottságok közelebbi ismerete nélkül.
A képviselő-testület megköszöni a bemutatkozást.
Styevó Gábor polgármester: röviden beszámol arról, hogy komoly pénzügyi nehézségek vannak az
önkormányzatnál, többek között a kint lévő be nem hajtható illetve a be nem hajtott pénzek miatt is.
Alsópetény tagintézménynek is több mint 1 millió forintos tartozása van, annak ellenére, hogy most
utalt 400 ezer forintot, amelyre az igazgatónő már le is csapott. Az IPR pályázattal december 31-ig
kell elszámolni, viszont van 260 e Ft-os havi gázszámlája az iskolának.
Vannak helyi adót nem fizetők, akikkel szemben szigorúbban kell fellépni. Sajnos többszöri
felszólításra sem fizetnek. Kistérségtől is várjuk a pénzt és közfoglalkoztatottak urán is. Bízunk
abban is, hogy Legénd Önkormányzata 2011. február 15-ig teljesíti fizetési kötelezettségét. Valóban
sok a kintlévőség, de ettől sokkal nagyobb az önkormányzat tartozása. Gondolok itt a
beruházásoknál vállalt önerő elmaradásáról.

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: ismerteti a kiküldött írásos előterjesztést és rendelet-tervezetet.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolja annak elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
11 /2010.(XII.12.)
rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 3 /2010.(II.24.)rendelet módosításáról
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 28 §-a alapján – figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszeréről szóló – többször módosított
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 3/2010. (II.24.) 2010.évi költségvetésről
alkotott rendeletét ( a továbbiakban: költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja
1. §
A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A képviselő – testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét:

169.308 eFt-ról
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b.) bevételi főösszegét:
c.) működési hiányát:

184.783 eFt-ban
169.308 eFt-ról
158.454 eFt-ban
26.329 eFt-ban

állapítja meg.”
2. §
A költségvetési rendelet 6. §-a működési kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az önkormányzat működési kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint
határozza meg:
- működési kiadások előirányzata összesen:

155.879 eFt.

Ebből:
- személyi jellegű juttatások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- szociálpolitikai célú támogatások
- műk.célra átadott pénzeszközök:

80.338 eFt.
20.157 eFt.
43.293 eFt.
7.756 eFt
4.335 eFt.”

3. §
A költségvetési rendelet 7. §-a felhalmozási kiadásainak helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint
határozza meg:
- felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

28.904 eFt

Ebből:
felújítás
intézményi beruházási kiadás
felhalmozási célú pénzeszk.átad.
felhalmozási hitel törlesztés

26.000 eFt
147 eFt
1.704 eFt
1.053 eFt

Kiemelt előirányzatonként összesítve az 1. sz. melléklet tartalmazza az előirányzat módosításokat
bevételi, kiadási és teljesítési szempontból.”
4. §
A 2.sz. melléklet szakfeladatonként tartalmazza a kiadási, illetve bevételi előirányzat módosításokat
teljes részletezettséggel.
5. §
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(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2010 január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Styevó Gábor polgármester: A Nézsa községi Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves költségvetésének
teljesítéséről szóló tájékoztatót – mely az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet, valamint a 3/2010. (II.24.) számú Ör. rendelet alapján készült – az alábbiak szerint
terjesztem elő:

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg tájékoztatni kell a képviselő-testületet
az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, mely tájékoztatást a 2010.évi költségvetési rendelet
módosítása, az 1. számú melléklet, illetve 2. számú melléklet számszakilag tartalmazzák.
Az 1.számú melléklet kizárólag a pénzforgalmilag teljesült kiadásokat és bevételeket
tartalmazza, valamint az eredeti és módosított kiemelt előirányzatokat.
A 2. számú melléklet szintén pénzforgalmi szempontból, de szakfeladatonként
részletezve kiadás nemenként, illetve bevételi szempontból teljes körűen tartalmazza az
önkormányzat 2010. I-III. negyedév végéig pénzügyileg realizálódott gazdasági eseményeit.
2010. december 02-án a ki nem fizetett sorban álló számláink és kötelezettségeink:
19 188 000 Ft.
Az aktuális be nem fizetett adók, lakbérek, melyeknek behajtása erősen kétséges:
3 000 000 Ft.
Amire van esély, Legénddel szembeni munkaügyi per végrehajtása: 4 200 000 Ft
Pénzintézetek felé 2010 december 02-án az alábbi kötelezettségeket tartjuk nyilván:
Munkabér hitel:
Madách u. telkek kialakítására
fejlesztési hitel tartozás:
Járdák (pályázattal nyert)

5 800 000 Ft
4 565 000 Ft
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pályázaton felüli kiadási részére
fejlesztési hitel:
Pályázati összeg fenti járdákhoz
(megelőlegezési hitel)

1 355 000 Ft
5 739 000 Ft

Forgóeszköz hitel (benne a pedagógus kifizetési miatt felvett is): 11 750 000 Ft
Összesen:

29 209 000 Ft, melyből az
5 739 000 Ft a pályázat leigénylésekor egy összegben

visszafizetésre kerül.
A 2011. évi költségvetési koncepció szöveges előterjesztése részletezi várható gazdasági
helyzetünket, nagy meglepetés jó értelemben nem várható, de mivel ezek a kiadások és
bevételek nem azonnali kötelezettségek, nagy odafigyeléssel még így is kezelhető Nézsa Község
Önkormányzatának gazdálkodása.
Azt már nem lehet senkitől kérni, hogy takarékoskodjon jobban, mert már minden
minimalizálva van.
Össze kell fognunk, hogy működőképes maradjon községünk, keresnünk kell azokat a
megoldásokat, amelyek jelenleg a túlélést biztosítják.
Egyedüli lehetséges megoldás: pályázatokat állandóan figyelni és megragadni minden lehetőséget
azok benyújthatóságára és elnyerhetőségére.

KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadói járulék
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Végleges pü.eszk..átadás egyéb tám.
6. Felújítás
7. Felhalmozási kiad. és pü. befektetés
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (műk.hitel)
9. Hitelek, értékpapírok kiadásai (fejl.hitel törl.)
10. Pénzforgalom nélküli kiadások (kerekítés)
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
12. Továbbadási lebony. célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti Módosított

Tény

69 742
18 080
44 948
3 446
4 335
26 000
1 704
0
1 053
0
0
0

80 338
20 157
43 293
7 756
4 335
26 000
1 851
0
1 053
0
0
0

65 521
15 952
27 718
9 769
1 574
15 547
147
38 329
1 380
2
-2 820
0

169 308

184 783

173 119

9 086
51 225
10 000

9 223
51 225
10 000

6 197
41 511
837

BEVÉTELEK
13. Intézményi működési bevételek
14. Önkormányzat sajátos működési bevételek
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
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16. Önkormányzat sajátos felhalomzási bevételei
17. Támogatások, kiegészítések, átvett
pénzeszközök
18. Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
19. Hitelek, értékpapírok bevételei
20. Pénzforgalom nélküli bevétel (kerekítés)
21. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
22. Továbbadási lebony. célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 000

1 047

2 450

62 668

86 959

77 668

0
26 329

0
26 329

0
0

0
0

0
40 780
2
-3 820
0

169 308

184 783

165 625

Határozati javaslat:
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót, annak mellékleteivel együtt.
A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdés első mondata és az SZMSZ 45. § (2) bek. alapján nyílt
szavazással történik.
A támogató döntéshez az Ötv. 14. § (1) bekezdés és az SZMSZ 44. § (3) alapján egyszerű többség szükséges.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület ( 5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

96/2010.(XII.11.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót, annak mellékleteivel együtt
Kiadások összesen
Pf számla
382101-1
412000-1
421100-1
562912-1
562913-1
841114-1
841126-1
841402-1
841403-1
841906-1
841907-1
851011-1
862101-1
862301-1
869041-1
882111-1

Megnevezés
Települési hulladék kezelése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
O.gyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.
Önkorm. és többcélú kistér. társ. igazg. tev.
Közvilágítás
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Finanszírozási műveletek
Önk. elszámolási költs.vet. szerveikkel
Óvodai nevelés, ellátás
Háziorvosi ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi eü-i gondozás
Rendszeres szociális segély

Er.
előirányzat
1 742 000
15 000 000
11 000 000
7 237 000
1 250 000
37 190 000
1 500 000
5 466 000
66 343 000
12 132 000
2 606 000
60 000
162 000

Mód. előir.
Teljesítés
1 742 000
15 000 000 12 456 000
11 000 000 3 091 000
7 237 000 5 582 000
1 250 000
604 000
324 000
324 000
38 657 000 27 149 000
1 500 000
725 000
16 171 000 14 794 000
38 328 000
71 926 000 54 368 000
5 007 000 3 340 000
2 606 000 1 909 000
60 000
68 000
162 000
7 000
2 000
2 000
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882115-1
882122-1
882123-1
882124-1
882125-1
882202-1
889921-1
910123-1
910502-1

Ápolási díj alanyi jogon
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
Közgyógyellátás
Szociális étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények
Függő kiadás:
Kiadások összesen/Ft.-ban/:

510 000
1 376 000
100 000
50 000
1 410 000
1 000 000
118 000
3 056 000

2 168 000
3 876 000
100 000
50 000
361 000
1 410 000
1 000 000
118 000
3 056 000

169 308 000

184 783 000

3 086 000
4 810 000
45 000
385 000
396 000
897 000
500 000
3 073 000
-2 820 000
173 119
000

Bevételek összesen
Pf.számla
562912-1
562913-1
841114-1
841126-1
841127-1
841133-1
841403-1
841901-1
841906-1
841907-1
862101-1
882125-1
889921-1
910123-1
910502-1

Megnevezés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
O.gyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.
Önkorm. és többcélú kistér. társ. igazg. tev.
Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev.
Adó, illeték kiszabása, beszedése
Város és községgazdálkodási szolgáltatás
Önkormányz. feladatra nem tervezhető
elsz.
Finanszírozási műveletek
Önk. elszámolási költs.vet. szerveikkel
Háziorvosi ellátás
Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
Szociális étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési intézmények
Függő bevétel:
Bevételek összesen/Ft.-ban /:

Er.
előirányzat
1 738 000
1 188 000
33 760 000
9 589 000

93 104 000
26 329 000
600 000
1 125 000
1 875 000

169 308 000

382101-1 Települési hulladék kezelése

Mód. előir.
Teljesítés
1 738 000 1 660 000
1 188 000
431 000
599 000
324 000
28 003 000 15 156 000
140 000
9 589 000 9 573 000
1 024 000
113 124 000 96 436 000
26 329 000 40 780 000
548 000
485 000
600 000
450 000
403 000
403 000
1 125 000
625 000
24 000
1 875 000 1 596 000
-3 820 000
165 625
184 783 000
000
Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Hull.lerakóhoz felhalm. pe. átadás
Hulladékszállítás
Kiadások összesen:

412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése

1 704 000
38 000
1 742 000

1 704 000
38 000
1 742 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Épületek felújítása
Kiadások összesen:

15 000 000
15 000 000

15 000 000
15 000 000
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421100-1 Út, autópálya építése

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Egyéb építmények elújítása
Kiadások összesen:

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

11 000 000
11 000 000

11 000 000
11 000 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Személyi juttatások
Járukékok
Élelmiszer
Irodaszer, készletbeszerzés
Távközlési díjak
Gázenergia-szolg. díjak
Villamosenergia-szolg. díjak
Víz- és csatornadíjak
Karbantartás, egyéb üzemletetés
ÁFA
Munkáltató által fiz. SZJA
Kiadások összesen:

4 076 000
1 061 000
1 200 000
11 000
10 000
50 000
250 000
70 000
60 000
413 000
36 000
7 237 000

4 076 000
1 061 000
1 200 000
11 000
10 000
50 000
250 000
70 000
60 000
413 000
36 000
7 237 000

Étkeztetés bevételei
Bevételek összesen:

1 738 000
1 738 000

1 738 000
1 738 000

Bevétele
k

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Személyi juttataások
Járulékok
Élelmiszer
Kiadások összesen:

1 250 000
1 250 000

1 250 000

Étkeztetés bevételei
Bevételek összesen:

1 188 000
1 188 000

1 188 000
1 188 000

1 250 000

Bevétele
k
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841114-1 O.gyűlési képviselőv.-okhoz kapcs. tev.

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
50 000
100 000
40 000
7 000
127 000

Személyi juttatások
Tiszteletdíj
Járukékok
Élelmiszer
Egyéb különféle dologi kiad. (Repr., Áfa)
Kiadások összesen:

324 000

Bevétele
k
324 000

Támogatás
Önkormányzati Képv.vál. Támogatás
Bevételek összesen:

841126-1 Önkorm. és többc. kist. társ. igazg. tev.

324 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Társulások kiad. (orvosi ügy., tagdíjak)
Kistérségi tagdíj, hozzájárulás
Átadás non-profit szervnek (sporttámogatás)
Fejlesztési hiteltörlesztés
Személyei juttatások
Tiszteletdíj
Járulékok
Irodaszer, nyomtatvány

2 875 000
100 000
1 020 000
1 053 000

2 875 000
100 000
1 020 000
1 053 000

13 437 000
1 852 000
3 884 000
250 000

13 437 000
1 852 000
3 884 000
250 000
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Folyóirat besz.
Egyéb információhordozó
Üzemanyag besz.
Kisért. tárgyi eszk., készletbeszerzés
Távközlési díjak
Egyéb kommunikációs szolg.
Bérleti és lízingdíj
Szállítási szolgáltatás
Gázenergia-szolg. díjak
Villamosenergia-szolgáltatás díjak
Víz- és csatornadíjak
Karbantartás, egyéb üzemeltetés
Vásárolt közszolg.
Különf. dologi kiad. (reprez., belf. kik., Áfa)
Előző évi maradvány visszafiz.
Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., díjak,
SZJA)
Normatív ápolási díj
Kiadások összesen:

841126-1 Önkorm. és többc. kist. társ. igazg. tev.

10 000
100 000
150 000
150 000
450 000
120 000
400 000
35 000
1 400 000
900 000
80 000
2 800 000
300 000
2 586 000

10 000
100 000
150 000
150 000
450 000
120 000
400 000
35 000
1 400 000
900 000
80 000
2 800 000
300 000
2 586 000
1 467 000

3 238 000

3 238 000

37 190 000

38 657 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Bevétele
k
Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér.
Foglalkoztatási támogatás (munkaügyi közp.)
Önkorm. kv-i szerv bevételei
(Tagintézmények)
Többc. Kistérs. Társ. Tám. bevételei
Iskola fejl.
Felújításra átvett pénzeszk.
Átvétel non-profit szervtől (Dr. Kővári Zita)
Egyéb sajátos bevétel (Hirdetmények)
Bérleti és lízing díjbevétel
Továbbszámlázott belf. szolg. (lakásbérlők)
Kamatbevétel
Kamatbevétel (ÁH-on belülről szárm.)
Ért. t.eszk., immat.jav. fizetett Áfa
Ingatlan érték. könyv szerinti é.
Telekeladás
Osztalék és hozam bevétel
Bevételek összesen :
841127-1 Tepeülési kisebbs. önk. igazg. tev.

1 646 000
1 550 000
400 000
10 000 000

400 000
10 000 000

10 000 000
200 000
650 000

1 047 000
200 000
650 000

10 000

10 000

2 500 000
10 000 000

2 500 000
10 000 000

33 760 000

28 003 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Bevétele
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k
Kisebbség támogatása
Bevételek összesen:
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Bevétele
k
Magánszemélyek kommunális adója
Állandó jell. végzett iparűzési adó
Pótlékok bevétele
Bírságok önellenőrzési pótlék bev.
Gépjárműadó
Önkorm. lakások lakbérbev.
Bevételek összesen :
841402-1 Közvilágítás

900 000
2 500 000
109 000
180 000
4 500 000
1 400 000
9 589 000

900 000
2 500 000
109 000
180 000
4 500 000
1 400 000
9 589 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Villamosenergia-szolg. díjak
Kiadások összesen:

841403-1 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

1 500 000
1 500 000

1 500 000
1 500 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Személyi juttatások
Járulékok
Üzemanyag beszerzés
Kisértékű tárgyi eszk., Anayagbesz.
Villamosenergia-szolg. díjak
Víz- és csatornadíjak
Karbantartás, egyéb üzemeltetés
Különféle dologi kiadások (Áfa)
Munkáltató által fiz. SZJA

1 872 000
486 000
100 000
62 000
90 000
200 000
1 300 000
1 338 000
18 000

10 724 000
2 339 000
100 000
62 000
90 000
200 000
1 300 000
1 338 000
18 000

Kiadások összesen :

5 466 000

16 171 000

Bevétele
k
Ért. t.eszk., immat.jav. fizetett Áfa
Bevételek összesen:

841901-1 Önkormányz. feladatra nem tervezhető elsz.

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Bevétele
k
SZJA helyben maradó része

9 998 000

9 998 000

SZJA kieg. /jöb. különbs. mérs./
Norm. áll. hj. lak.sz. köt.

31 638 000
2 637 000

31 638 000
2 637 000

Norm. áll. hj. fel.mut. köt.

48 831 000

48 831 000
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Egyes szolc. feladat. kieg. tám.
Er. ei.-ként nem terv. közp.
Műk. képtelen önkorm. tám.
Bevételek összesen:

841906-1 Finanszírozási műveletek

15 283 000
4 737 000

93 104 000

113 124 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Hiteltörlesztés
Kiadások összesen:
Bevétele
k
Hitelfelvétel

26 329 000

26 329 000

Bevételek összesen:

26 329 000

26 329 000

841907-1 Önk. elszámolási költs.vet. Szerveikkel (Iskola)

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Rendszeres szem. jutt.
Nem rendsz. szem. jutt.
Külső szem. jutt.

31 949 000
5 390 000
700 000

Foglalkozt. járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiad.
Műk. c. pe. átad.
Int. beruh. kiad.

9 945 000
14 017 000
4 342 000

Kiadások összesen:

66 343 000

33 489 000
9 734 000
2 082 000
11 371 000
14 761 000
342 000
147 000
71 926 000
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851011-1 Óvodai nevelés, ellátás

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Személyi juttatások
Járuélkok
Gyógyszerbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány
Könyvbeszerzés
Folyóirat besz.
Szakmai anyag
Kisértékű te., Készletbesz.
Nem adatátviteli c. távk. szolg.
Gázenergia-szolg. díj
Villamosenergia-szolg. díj
Víz- és csatornadíj
Karbantartás, egyéb üzemeltetés
Egyéb k.féle dol. kiad. (Belf. kik., Áfa)
Munkáltató által fizetett SZJA
Kiadások összesen:

862101-1 Háziorvosi ellátás

7 681 000
1 994 000
5000
10 000
33 000

2 009 000
541 000
5 000
10 000
33 000

30 000
520 000
120 000
700 000
180 000
100 000
150 000
542 000
67 000
12 132 000

30 000
520 000
120 000
700 000
180 000
100 000
150 000
542 000
67 000
5 007 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Átadás non-profit szervnek
Személyi juttatás
Járulékok
Távközlési díjak
Gázenergia-szolg. díjak
Villamosenergia-szolg. díjak
Víz- és csatorna díjak
Karbantartás, egyéb üzemeltetés
Áfa
Munkáltató által fiz. SZJA
Kiadások összesen:

180 000
1 370 000
350 000
100 000
80 000
320 000
26 000
24 000
138 000
18 000
2 606 000

180 000
1 370 000
350 000
100 000
80 000
320 000
26 000
24 000
138 000
18 000
2 606 000

600 000
600 000

600 000
600 000

Bevétele
k
Háziorvos befizetése
Bevételek összesen:

862301-1 Fogorvosi alapellátás

Er. előirányzat

Mó. előirányzat

Kiadások
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Átadás non-prof.szervnek (Rezsi)
Kiadások összesen:

869041-1 Család- és nővédelmi eü-i gondozás

60 000
60 000

Er. előirányzat

60 000
60 000

Mó. előirányzat

Kiadások
Átadás non-profit szervnek (Önkorm-i tám.)
Villamosenergia- szolg. díjak
Egyéb üzemeltetés
Áfa
Kiadások összesen:

882111-1 Rendszeres szociális segély

100 000
50 000

100 000
50 000

12 000
162 000

12 000
162 000

Er. előirányzat

Mó. előirányzat

Kiadások
Rendszeres szociális segély
Kiadások összesen:

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

2 000
2 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Járulékok
Normatív ápolási díj
Kiadások összesen:

882122-1 Átmeneti segély

211 000
1 957 000
2 168 000

510 000
510 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Rendelkezésre állási tám.
Pénzbeli átmeneti segélyek
Kiadások összesen:

882123-1 Temetési segély

1 076 000
300 000
1 376 000

3 076 000
800 000
3 876 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Pénzbeli temetési segélyek
Kiadások összesen:

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100 000
100 000

100 000
100 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Óvodáztatási tám.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Kiadások összesen:
882125-1 Mozgáskorlátozott közl. tám.

50 000
50 000

50 000
50 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat
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Kiadások

Bevétele
k

Mozgáskorl. közl. tám.
Kiadások összesen:

361 000
361 000

Műk. célra átvett pénzeszk.
Bevételek összesen:

403 000
403 000

882202-1 Közgyógyellátás

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Közgyógyellátás
Kiadások összesen:

889921-1 Szociális étkeztetés

1 410 000
1 410 000

1 410 000
1 410 000

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Élelmiszer besz.
Kiadások összesen:

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

Étkeztetés bevételei
Bevételek összesen :

1 125 000
1 125 000

1 125 000
1 125 000

Bevétele
k

910123-1 Könyvtári szolgáltatások

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Irodaszer, nyomtatvány
Könyvbeszerzés
Áfa
Kiadások összesen :

10 000
100 000
8 000

10 000
100 000
8 000
118 000

118 000

Bevétele
k
Támogatás
Bevételek összesen:
910502-1 Közművelődési intézmények

Er. előirányzat Mód. előirányzat

Kiadások
Személyi juttatások
Járulékok
Tűzelőanyag
Munkaruha, védőruha
Készletbeszerzés
Villamosenergia-szolg. díjak
Víz- és csatornadíjak
Egyéb üzemeltetés
Áfa
Munkáltató által fiz. SZJA
Kiadások összesen:

1 415 000
360 000
400 000
20 000
50 000
190 000
80 000
270 000
253 000
18 000
3 056 000

1 415 000
360 000
400 000
20 000
50 000
190 000
80 000
270 000
253 000
18 000
3 056 000

Bevétele
k
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Bérleti és lízingdíj bev.
Áfa
Önkormányzati lakások lakbérbev.
Bevételek összesen:

1 500 000
375 000

1 500 000
375 000

1 875 000

1 875 000

3. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: Előterjesztés
Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, javaslat a rendelet
módosítására.
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§(3) bekezdés és az SZMSZ 23.§(1)
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Képviselő-testülete a évente felülvizsgálja helyi adó rendeletét, és ennek alapján
dönt az esetleges módosításról.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) az önkormányzat részére két, az
adóbevételek nagyságrendjét alapvetően meghatározó területen biztosít önálló szabályozási
lehetőséget. Az egyik az adók mértékének törvényi keretek közt történő meghatározása, a másik
pedig a Htv.-ben foglalt adómentességek, adókedvezmények helyi szabályokkal való további
bővítésének a lehetősége, illetve az önkormányzati kedvezmények, mentességek módosítása,
megszűntetése. A Htv. meghatározza az adók mértékének maximumát, melyet az önkormányzat a
rendeletalkotás során nem léphet túl, és azokat a kötelező kedvezményeket, mentességeket, vagy
éppen azok alkalmazásának tilalmát, melyektől nem tekinthet el.
A Htv. egyes szabályait módosító 2010. évi CXXIII. törvény (mely november 19-én jelent meg)
olyan újabb lehetőségeket tartalmaz az önkormányzati szabályozás tekintetében.
A gazdasági válság hatására az átengedett bevételeink (szja) és a megosztott bevételünk (iparűzési
adó) is jelentősen csökkenni fog, ugyanakkor a működési kiadásaink növekednek. Ezen körülmények
közt kétségessé válik, hogy bevételeinkből finanszírozni tudjuk majd kiadásainkat. Erre való
figyelemmel kénytelenek vagyunk egy olyan adórendelet módosítási javaslatot előterjeszteni, mely a
jövő évre többlet adóbevételt biztosít az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek elősegítése
érdekében.
A) Magánszemélyek kommunális adó
Fizetési kötelezettség 450 lakást érint, adómentesség nincs.
A 2010. évre 900.000 Ft adóbevételt terveztünk. Eddigi teljesítés: 1.402.000,-Ft Az adó évi
mértéke 3000 Ft/év.
•

Módosítási javaslat: (elérhető adótöbblet összesen: 400.000,-Ft)
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Adómérték: 4000 Ft//év adómértéket javaslom megállapítani

B) Iparűzési adó
Iparűzési adókötelezettség: 42 vállalkozást érint.
A 2010. évre 2.500.000,-Ft + KFT tartozása adóbevételt terveztünk, amelyből a FRIGOLAND KFT
felszámolása miatt 3.853.116,-Ft behajthatatlan adótartozás. 2011-ben már nem tervezhető.
Az adó évi mértéke:
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
1,5%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv 37.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 5000,-Ft.
Adómentesség
Mentes a helyi iparűzés adó alól a (Htv.37.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység
végzés) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató vállalkozó.
Nem javasolom az iparűzési adó mértékének módosítását.
A rendelet tervezet az előterjesztés mellékletét képezi
Rendeletalkotási javaslat:
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a magánszemélyek kommunális adója önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.
A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(5) bekezdés a) pontja alapján minősített többség
szükséges
A döntéshozatal az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2010. (XII.12.)
rendelete
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a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2002.(XII.13.) számú rendelet módosításáról
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adókról szóló
10/2002. (XII.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban „R”) a következők szerint módosítja:
1.§
Az „R” 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az adó mértéke a 3.§-ban meghatározott adótárgyanként évi 4000,-Ft/év”
2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 6.§-ban foglaltakat 2011. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nézsa, 2010. december 11.
Turcsán Mónika

Styevó Gábor

jegyző

polgármester

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2002. (XII.13.)
rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
egységes szerkezetben
10/2002.(XII.13.) Ör. Sz. rendelet (továbbiakban: R)1
18/2009.(XII.01.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R6 és vastag dőlt betű)2
12/2010.(XII.12.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R6 és vastag dőlt betű)3

____________________________
1

Az „R”-t a Képviselő-testület az 2002. december 12-i ülésén fogadta el. Kihirdetve:2002. december 13. Hatálybalépés:
2003.január 1.
2
Az „R6”-t a képviselő-testület 2009. november 30-án fogadta el. Kihirdetve 2009. december 01. Hatálybalépés: 2010.
január 1.
3
Az „R6”-t a képviselő-testület 2010. december 11-én fogadta el. Kihirdetve 2010. december 12. Hatálybalépés: 2011.
január 1.
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Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C.
törvény 1.§. /1/ bekezdésében, 6. §-ában valamint a 43.§. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás céljára szolgáló épületekben,
épületrészben lévő lakásokra és beépítetlen telkekre terjed ki.
2.§.
Az Önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként a költségvetési beszámoló részeként
tájékoztatja a település lakosságát.
Az adókötelezettség szabályai
3.§.
(1) Kommunális adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján:
a) A lakás tulajdonosa
b) Beépítetlen telek tulajdonosa
c) Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
(2) Ha az (1) bekezdés a), b) pontjában rögzített ingatlant ingatlan nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
4.§.
(1) Az adókötelezettség
a) lakás esetében a használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedély kiadását követő év
első napján,
b) beépítetlen telek esetében a földrészlet belterületté minősítése, illetőleg az építési
tilalom feloldását követő év első napján,
c) a lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.
5.§.
(1) Az adókötelezettség megszűnése:
a) a lakás megszűnése évének utolsó napján,
b) beépítetlen telek esetében a földrészlet külterületté minősítése, illetőleg beépítése
esetén, a beépítés évének utolsó napján,
c) lakásbérleti jogon alapuló adókötelezettség a jogviszony megszűnése évének utolsó
napján.
(2) Második félévre megszűnik az adókötelezettség ha: a lakás, vagy lakásbérleti
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jogviszony megszűnése, illetve a telek beépítésére vagy az építési tilalom elrendelésére
az első félévben kerül sor.
Az adó mértéke
6.§.
Az adó mértéke a 3.§-ban meghatározott adótárgyanként 4.000,-Ft/év.
Az adó megállapítása és megfizetése
7.§.
(1) A magánszemélyek kommunális adóját a helyi adóhatóság kivetés útján, határozattal
állapíthatja meg.
(2) A megállapított adót évi két egyenlő részletben, március 15-ig illetve szeptember 15-ig
kell megfizetni.
(3) Az adóalany február 28-ig benyújtott írásbeli kérelmére az adóhatóság engedélyezheti
az éves adó havi egyenlő részletekben történő megfizetését.
8.§.
(1)Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell
megfizetni.
(2)A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Átmeneti és hatályba lépő rendelkezések
9.§.
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003.. évi XCII. tv. és a
helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.§.
(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 6.§-ban foglaltakat 2011.01.01. napjától kell
alkalmazni.
(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

4. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester:
Előterjesztés Nézsa Község 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásához

21

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§(3) bekezdés és az SZMSZ 23.§(1)
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő- Testület!
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában előírt
kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem elő Nézsa község Önkormányzatának
2011. évi költségvetési koncepciójára készített javaslatot.
A koncepciót az Áht. 68 §. (1) bekezdésének, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35. §ának megfelelően a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete annak
általános és fejezeti indokolása, az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról
készült véleményezése, az önkormányzat vezetése, a helyi kisebbségi önkormányzat és a községi
önkormányzati képviselők által megfogalmazott igények alapján állítottuk össze.
A munka folyamatossága és a határidők betartása érdekében szükséges, hogy megfelelő döntési
pontokat jelöljünk ki. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett
is meg kell határozni a koncepcionális célokat, valamint számba kell venni a helyben képződő
bevételeket, és az ismert kötelezettségeket.
A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek gazdálkodása során
érvényesülő gazdasági tendenciákra odafigyeljünk, és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk
a megfelelő következtetéseket.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. §-a alapján november 30-ig,
önkormányzati választások évében december 15-ig az önkormányzat jegyzője elkészíti, a
polgármester pedig benyújtja a képviselőtestületnek a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót.
A koncepció szerkezetére vonatkozóan kötelező előírást a jogszabály nem tartalmaz, ezért az
összehasonlíthatóság érdekében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően készítettük el.
A koncepció mellékletei tartalmazzák:
1. melléklet: 2011. évi koncepció bevételeket szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok
szerint
2. melléklet: 2011 évi koncepció kiadásokat szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok szerint

A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év
lehetőségei és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a
végleges költségvetés elfogadásáig több területen változat, hiszen még nem történt meg minden
tervezést befolyásoló döntés.
Nem tervezhetőek béremelések, a kiadások sem növelhetőek. Mindezekre tekintettel állítottuk
össze Nézsa Község 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Nézsa község vonatkozásában lényeges változásokkal nem számolunk 2011. évre. Fejlesztési,
állagmegóvási kiadásaink akkor realizálhatóak, ha el tudjuk adni a szolgálati lakást, építési
telkeket, ellenkező esetben szigorúan a működés fenntartására leszünk kénytelenek
összpontosítani.
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Bár azt egyáltalán nem állíthatjuk, hogy nem fogunk fejleszteni, hiszen 53 millió 214 ezer
Ft-os felújítást végre kell hajtanunk, mert a legnagyobb projektre 90 %-os támogatást nyertünk
pályázati úton. Alábbi felújításokat szükséges megvalósítani, mivel a támogatásokról odaítélési
okmányokkal rendelkezünk:
Szeméttelep rekultivációjára
saját forrás 20 %:
Összesen:

támogatás:

Egészségügyi létesítmény felújítására tám:
saját forrás 10 %:
Összesen:
Petőfi út vis maior támogatásból:
Járdák befejezése:

2 962 eFt
749 eFt
3 711 eFt
41 983 eFt
4 665 eFt
46 648 eFt
1 355 eFt
1 500 eFt

A vis maior támogatást helyreállításra pályáztuk a nyári viharkár okozta káresemény miatt, ezt az
összeget rá kell fordítani a célra.
Járdák felújítására is nyertünk 90 %-ot 2010-ben, áthúzódó kihatása másfél millió forint.
Komoly gondokat okoz a működés biztosítása, de a településüzemeltetés, az iskola, óvoda,
hivatal mindezek ellenére megfelelő színvonalon működtethető lesz.
Forráshiány jelenleg is tervezésre került 36 978 eFt összegben, mely kezelhető mértékű lenne, de
sajnos áthúzódó kifizetetlen számláink megközelítik a 19 millió forintot, melyet a koncepcióban
egy összegben a hiteltörlesztés, kötelezettségek sorban az önkormányzat igazgatási tevékenysége
szakfeladaton tüntettünk fel. Ez a szám nem pontos, a költségvetés elkészítésekor már az lesz,
hiszen pénzforgalmilag 2010. lezárása után áll össze kiemelt előirányzatonként tételesen.
2010. évben vissza kellet fizetni közel 3 millió Ft normatíva többletigényt, melyben a kamatok is
benne vannak, benne van továbbá 806 ezer forint jövedelemdifferencia az iparűzési adóerő
pontosítása miatt.
Megemlítendő, hogy sikerült 4500 eFt összeget nyernünk a működésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatása keretből, melyet kétszer is benyújtottunk, először másfél milliót, majd három
millió forintot kaptunk.
A legéndi ügy még mindig kísért, mert 4,2 millió forinttal + kamat összeggel tartoznak
jogerősen, de ezt akkor fogjuk szerepeltetni módosított előirányzatként bevételeink között, ha
megkapjuk, ez hiányunkat bizony jelentősen csökkenthetné.
A költségvetési koncepció összeállításánál törekedtünk minden lehetséges és reális bevétellel és
kiadással számolni. Bérek vonatkozásában a 2010. évi besorolásokkal dolgoztunk, egy fillér
növekménnyel sem számoltunk. A törvényes juttatásokat beépítettük (jubileumi jutalom,
végkielégítés,stb.)
Dologi kiadások vonatkozásában a 2010. évi várható kiadásokra 3 %-ot ráterveztünk, de nem
minden vonatkozásban, volt ahol kevesebbel számoltunk takarékossági szempontból. Bizonyos
kiadásokat csökkentettünk is, pl. támogatások, átadott pénzeszközök esetében.
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Az előző évekhez hasonlóan a 2011. évi feladatok meghatározásánál is figyelembe kell venni a
községi sajátosságokat, a feladat-ellátási kötelezettségeket, valamint a gazdálkodást befolyásoló
nemzetgazdasági előrejelzéseket és a Kormány stratégiai elképzeléseit.
A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek:
Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés
Munkahelyteremtés elősegítésének, a foglakoztatás élénkítésének legfontosabb eszköze az
adórendszer megváltoztatása, melynek eredményeként mérséklődnek a munkavállalók és a
vállalkozók terhei, annak érdekében, hogy ismét megérje munkahelyet teremteni és munkát
vállalni.
A gazdaságélénkítési program középpontjában az Új Széchenyi Terv áll, melynek egyetlen nagy
célja szintén a foglalkoztatás dinamikus bővítése.
Az Új Széchenyi Terv a vállalkozók, az önkormányzatok és az állam közös
kockázatviselésére támaszkodik, ugyanakkor a szükséges források csak az uniós források
igénybe vételével teremthetők elő, ezért a Kormány át kívánja alakítani az uniós források
elosztásának és pályázatainak rendszerét.

Közfoglalkoztatás
Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett
közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati
közmunkaprogram.

Családpolitika
Családtámogatási rendszer erősítése érdekében 2011-től kibővül, szélesebb körben igénybe
vehetővé válik a családi kedvezmény és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény
helyett adóalap kedvezmény formájában lehet érvényesíteni.
Nyugdíjrendszer átalakításával, biztonságossá tételével kapcsolatban a Kormány fontos célnak
tekinti a nyugdíjrendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá tételét. Ennek egyik eleme a
magánnyugdíjpénztári rendszer szabályozásának lényeges megváltoztatása.
A deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése szintén fontos feladata a Kormányzatnak,
mivel a devizalapú lakáshitelezési gyakorlat jelentős bajba sodorta, védtelenné tette a magyar
gazdaságot és a családok tömegét.
A családok helyzetének segítését szolgálta a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása
kapcsán a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása. A módosítás alapján a következő fűtési
szezon végéig, azaz 2011. árpilis 15-ig tart a kilakoltatási moratórium.
A területi közigazgatási átalakítása: a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása
A Kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, melynek egyik eleme
az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költségtakarékosan működő területi
államigazgatás megteremtése.
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A hatékonyabb államigazgatási szervezeti struktúra bázisa a megyei és fővárosi
kormányhivatalok lesznek, amelyek a közigazgatási hivatalok átalakulásával jönnek létre.
A megyei, fővárosi kormányhivatali szervezeten belül a hatósági eljárásokban és
szolgáltatásokban közreműködő integrált ügyfélszolgálati irodákat terveznek kialakítani,
ahol lehetőség nyílna a hatósági eljárások széles körét érintően kérelmek benyújtására, díjak,
illetékek megfizetésére az ügyfelek több hatósági nyilvántartásban is szereplő adataiban
bekövetkezett változások egyablakos bejelentésére, más hatóságok elektronikus tájékoztatásához,
illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférés biztosítására.
A közigazgatásban január 1-jétől fokozatosan megvalósuló egyablakos ügyintézéssel fontos
előrelépés történik az ügyfélbarát közigazgatás irányába.
Modernizáció a közoktatásban, közoktatási szerkezet átalakítása
A közoktatásban szükségessé vált a meglévő szerkezet átalakításának megkezdése, az új
közoktatási szerkezet változtat majd a hatályos szabályozás szemléletén és irányán, megteremti a
nemzeti fejlődés szolgálatába állított közoktatási rendszer és intézményei vonatkozásában a
működés olyan alapvető szabályait, amely az egységes szerkezetre és egységes tartami
szabályozásra épül.
A duális szakképzés bevezetése elősegíti, hogy a munkaerő-piaci igényeknek jobban megfelelő
szakembereket bocsássanak ki az intézmények. Az új rendszerre való áttérés a fizikai
szakmacsoportokban a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő módon alakítják át a szakképzést
úgy, hogy az a gyakorlati oktatásra helyezi a hangsúlyt.
A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2011. évi költségvetésük
tervezésénél a következő prioritásokkal számolhatnak:
A helyi önkormányzatok 2011-ben – hitel, értékpapír műveletek nélkül – 3118,3 Mrd Ft
bevételből gazdálkodhatnak, amelynek 41,4%-a saját folyó és egyéb, átengedett bevétel, valamint
58,6%-a állami támogatások, hozzájárulások és személyi jövedelemadó támogatásértékű működési
bevételek, uniós támogatás és ahhoz kapcsolódó,valamint egyéb támogatásértékű felhalmozási
bevételek.
Az állami támogatások és hozzájárulások, valamint az szja együttes összege mintegy 1.130
milliárd forint, ami az előző évi előirányzathoz viszonyítva 2,6%-kal csökken, az
összehasonlítható előirányzathoz (a korrigált bázishoz) képest 4,5%-kal nő.
Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzat korrigálásra került a
kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam
által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival, valamint az egyes
felhalmozási célú jogcímek emelésével (budapesti 4-es metró beruházásra, a jövedelem
differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatására, vis maior
esetekre, belterületi belvízrendezési célokra, uniós pályázatok saját forrás kiegészítésére elkülönített
keretek).
A központi költségvetési kapcsolatból származó két forrás közül az átengedett személyi
jövedelemadó előirányzata 7%-kal csökken. A két évvel korábbi, településekre bevallott szja illeti
meg az önkormányzatokat, így az akkor kezdődő válság most jelentkezik a bevételben.
Településenként az üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális normatíva megemelésével kívánja a
Kormány az szja kiesését ellensúlyozni, amely a szegényebb gazdasági hátterű önkormányzatoknak
kedvező, a fővárosi kerületi önkormányzatokhoz viszont a fővárosi forrásszabályozás keretében jut
el.
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Folytatódik a helyi önkormányzatok forrásai szerkezetének átalakulása. Tovább csökken az
állami támogatások és az átengedett szja, valamint a saját felhalmozási és tőke jellegű bevételek
súlya, és csak kissé nő a saját folyó bevételek, erőteljesebben az EU-tól származó, továbbá a
támogatásértékű bevételek szerepe.
A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás rendszerében, főbb
elveiben alapvető változásokat nem tartalmaz. A tervezett módosítások a jogcímrendszer
egyszerűsítését az igénybevétel szabályainak áttekinthetőbbé tételét, az érvényben lévő szakmai
jogszabályokkal történő összehangolását szolgálják.
A szociális alapszolgáltatásokon belül a 2010-ben bevezetett „Otthon közeli ellátások” jogcím
megszűnik, a „Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, valamint „Az időskorúak nappali
intézményi ellátása” szerinti megbontást ismét bevezetik.
A közoktatásban az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes
hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. A korábban pályázati úton igényelhető,
központosított előirányzatok között szereplő „Szakmai, informatikai fejlesztési támogatás”, „Az
érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása”, „Óvodáztatási támogatás” normatív
módon jut el az önkormányzatokhoz. A különböző támogatások összehangolásával a kistérségi
többcélú társulási forma ösztönzésének még hangsúlyosabbá tételével folytatódik az
önkormányzatok közös feladatellátásának szorgalmazása.
Új normatíva jogcím a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások
tulajdonában, fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása.
A költségvetési törvény tervezete javaslatot tesz helyi önkormányzati fejezeti tartalék
létrehozására. A cél az, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott
támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra, ezért ezt a keretet
növeli az önkormányzatok évközi lemondásának és pótigénylésének, valamint év végi
elszámolásának egyenlege.
Az önkormányzatok számára a szakmai (ágazati) törvényekben előírt kötelezettségek és a
rendelkezésre álló bevételek közötti összhang javítására a költségvetési konszolidáció miatt 2011ben sem áll rendelkezésre többletforrás. A kötelező feladatok finanszírozásába a helyi források
további bevonásával számolnak az önkormányzatoknál, azonban a helyi adók, elsősorban az
iparűzési adóbevételek korábbi növekedésének üteme visszaesik.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható változások és kötelezettségvállalások
Az elmúlt évekre jellemző a működési kiadások jelentős mértékű - tervezett infláción felüli –
emelkedése. Az élelmiszerárak és a közüzemi díjak inflációs mértéket meghaladó emelkedése évrőlévre működési többletkiadást eredményez az önkormányzat költségvetésében.
A Kormány költségvetést megalapozó számításai szerint a 2010. évi éves átlagos infláció a 4,7 %
körül várható, amely 2011-re 3,5 %-ra mérséklődik.
Az előrejelzések alapján önkormányzatunknál 2011. évi működési célú kiadások fedezetére nem
elegendő az intézményi és önkormányzati sajátos működési célú bevételek együttes összege, ami
szükségessé teszi a feladatellátás kereteinek további átgondolását.
A beruházások finanszírozásában egyre nagyobb szerep jut a folyamatosan emelkedő uniós
támogatásoknak, ezért feltétlenül meg kell teremteni az uniós pályázatokon való részvétel tárgyi
és anyagi feltételeit.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt kötelezettségének eleget kell
tenni a Képviselő-testület meg alkotnia rendeletét, amelyben meghatározza az önként vállalt
feladatait, melyeket a Képviselő-testület a következő években is el kíván látni.

A 2006. évtől kezdődően a költségvetési törvény tartalmazza a közbeszerzési értékhatárokat,
amelyek a törvény tervezete szerint továbbra sem emelkednek az előző évekhez képest.
A koncepció kialakításánál elengedhetetlen, hogy áttekintsük azokat a Képviselő-testület által hozott
határozatokat, amelyek a 2011. év költségvetésére kötelezettségvállalást irányoztak elő.
Új elem, hogy az óvoda is kap támogatást a 2,5 éves életkort betöltött és ellátott óvodás után.
A közoktatási normatív támogatások második nagy csoportja a kiegészítő hozzájárulásokat
tartalmazza, amely előirányzatok hat jogcímnél változtak kisebb mértékben, a módosítások a
jogszabályokkal összhangban vannak.
A sajátos nevelési igényű tanulók kiegészítő támogatásának fajlagos összege nem változik, de a
sokat vitatott besorolású csoport (a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességét mutató sajátos nevelési igényűek) megbontása megszűnik, a támogatás
egységes mértékű lesz.
A kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés rendszere úgy változik, hogy az ingyenesen étkezők
kiegészítő támogatása megszűnik, a kedvezményesen étkezőkével összevonásra kerül.
A tankönyvtámogatás is átalakításra kerül, megszűnik az általános támogatás és emelkedik az
ingyenes tankönyvtámogatás fajlagos összege.
A részben, vagy egészben közoktatáshoz kapcsolódó központosított támogatások az előző évhez
képest csökkennek, miután több jogcím átkerült a normatív támogatások közé. A normatív módon
történő elosztás jobban szolgálja a feladatellátók érdekeit.
A normatív, kötött felhasználású támogatásokon belül 8,9 Mrd Ft-ra (157%-kal) emelkedett
egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása. A törvényjavaslat szerint 20%-kal emelkedik a
pedagógiai szakszolgálatok támogatása, a szolgálatok bővítését lehetővé téve.
Összességében úgy ítéljük meg, hogy önkormányzatunknál a normatív támogatások
csökkenésével kell számolnunk a 2011. évben, de ennek pontos összegét még nem tudjuk
meghatározni.
A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések
korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadómentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik
átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár.

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési
intézményrendszer (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működőképességének fenntartása, és
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.
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A költségvetés koncepciójának összeállításánál alapelvnek tekintettük az intézmények
működőképességének fenntartását, megóvását, és a törvényben foglalt előírások biztosítását.
A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a dologi kiadások, amely kiadások évek
óta a költségvetési kiadások 75-80 %-át teszik ki.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg,
melynek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára
- az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.
A költségvetési törvény tervezete szerint 2011-re sem változik a közalkalmazotti bértábla
(költségvetési törvény-tervezet 13. sz. melléklete), a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a Kjt.
66/A §-a (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap (120.000 Ft), a Kjt. 69. §-ában foglalt
illetménypótlék számítási alapja (20.000 Ft).
Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és annak járulékai képviselik,
amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. A bérek a 2008. januári szinten kerültek
befagyasztásra és az egykulcsos személyi jövedelemadó a közalkalmazottak és köztisztviselők
esetében nem okoz nettójövedelem emelkedést, míg a nyugdíjjárulék 0,5 %-os emelése további
nettójövedelem csökkenést okoz.
A 2011. évben várható nyugdíj törvény változás alapján életkortól függetlenül teljes összegű
előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá az, aki legalább negyven év szolgálati idővel
rendelkezik, feltéve, hogy az általános szabályok szerint a nyugdíj megállapításakor nem áll
biztosítási jogviszonyban, vagyis foglalkoztatási jogviszonyát legkésőbb a nyugdíj-megállapítás
kezdő napjától megszünteti.
A Hivatal állományában 3 fő élne is ezzel a lehetőséggel, az intézményi körben pedig további 2 fő.
Az előrehozott nyugdíjazással kapcsolatos költségekre a költségvetés tervezésekor fedezetet kell
biztosítani, ami több millió forint többletkiadást eredményez.
.
A 2011. évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes
pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni ez összességében az adó 19 %-ra való
csökkentését jelenti. (25 % volt)
Ilyen juttatásnak minősül 2011-től többek között – meghatározott korlátok között – az üdülési csekk,
a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel, valamint új elem a
Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP) utalt támogatás, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy
kedvezményes internethasználat 5.000 forint/hó mértékig.
„A Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz,
amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére – az arra felhatalmazott és a
rendszerbe bevont szolgáltatóknál – szolgáltatások vásárolhatók.”
Kibocsátásának és felhasználásának részletes szabályait a Kormány rendeletben fogja szabályozni.
A személyi juttatások előirányzatát befolyásolhatja a közcélú foglalkoztatás rendszerének átalakítása.
Jelenleg több RÁT-os foglalkoztatottnak tudunk kisegítő-technikai munkát biztosítani az
intézményeinkben melyre továbbra is szükség lenne, és a foglalkoztatást az intézmények vezetői is
előnyösnek tartják. A közmunka rendszerének finanszírozása 2011. január 1-jétől megváltozik, a
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költségvetési törvény tervezete csak a decemberi kifizetések hozzájárulásához tartalmaz fedezetet. A
2011. január 1-jétől alkalmazandó közfoglalkoztatási szabályrendszer jelenleg még nem ismert.
A munkáltatói járulék 2011-ben is 27 %. és nem változik a rehabilitációs hozzájárulás 964 500
forint/fő összege, melynek költségvetési kihatása 60.000 E ft.
A járulékszabályok egyszerűsítése érdekében megszűnik a legalább a minimálbér kétszerese utáni
járulékfizetés szabálya, és újra a munkavállaló részére ténylegesen kifizetett jövedelem képezi a
járulékok alapját – ez az önkormányzatokra nem vonatkozott. A javaslat tartalmazza a járulékfizetési
felső határ bevezetését a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulékra is.
Dologi kiadások
A működést érintően jelentős kiadásnövekedéssel az előző évekhez hasonlóan a közüzemi
díjaknál kell számolni, ami valamennyi ágazatot érinti (oktatás, szociális ellátás, közművelődés,
Polgármesteri Hivatal, lakásgazdálkodás.
.
Az önkormányzatok térítési díjat törvényi felhatalmazás alapján szednek, ezért a kiadások
növekménye csak részlegesen hárítható tovább a térítési díj fizetésre kötelezettek felé.
A dologi kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek a karbantartási kiadások, melyek szintén
évek óta emelkednek, és az önkormányzati épületek, építmények illetve lakások állapota továbbra is
szükségessé teszi ezen kiadások szinten tartását.
A közbeszerzések lebonyolítási költségei továbbra is magas terheket rónak a költségvetésre (emelik a
hivatali igazgatási kiadásokat), és az eljárás lefolytatásának időigényessége miatt a feladatok
megvalósítási határideje a harmadik, negyedik negyedévre tolódik.
Jelentős kiadási többletet okoz a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásain belül, hogy 2010-től az
önkormányzatnak is meg kell fizetnie a földhivatali és egyéb hatósági eljárási díjakat. Jelentősen
megnövekedtek a végrehajtáshoz kapcsolódó kifizetések is.
OKTATÁSI ÁGAZAT
A nevelési-oktatási tevékenységet továbbra is stratégiai ágazatként kívánjuk kezelni, ugyanakkor
figyelembe kell venni a Kormány közoktatásra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit.
A költségvetési törvény általános indoklása a közoktatás átalakítására vonatkozóan az alábbiakat
tartalmazza:
„A közoktatási ágazatban napjainkra szükségessé vált a meglévő szerkezet átalakításának
megkezdése, az új közoktatási szerkezet változtat majd a hatályos szabályozás szemléletén és
irányán, megteremti a nemzeti fejlődés szolgálatába állított közoktatási rendszer és intézményei
vonatkozásában a működés olyan alapvető szabályait, amely az egységes szerkezetre és egységes
tartami szabályozásra épül.”
Az oktatásban elindul a felsőoktatás és a közoktatás átalakítása szerkezeti és minőségi
értelemben egyaránt. Az oktatásban az előző évhez viszonyított támogatásnövekedés az
oktatáspolitika azon céljának megvalósítását teszi lehetővé, amely szerint biztosítani kell a
társadalom tagjai számára a folyamatos tudásfejlesztést.
A közoktatási ágazatban napjainkra szükségessé vált a meglévő szerkezet módosítása, a kisiskolák
szerepének erősítése.”
Jelenleg nem tudjuk megítélni, hogy a Kormány által tervezett közoktatási szerkezet
átalakítása miként fogja érinteni az önkormányzati intézmények működtetésének feltételeit.
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„Annak érdekében, hogy az erkölcs, a rend, a tudás, az igazságosság, a szabadság és az ellenőrzött
minőség teljes körű érvényesülése megvalósulhasson a nevelés-oktatási intézményekben,
szükségessé vált a nemzet céljainak szolgálatába állított pedagógus életpályamodell
megvalósítása.”.
A tanárok alapbére közel 100 ezer forinttal marad el a kívánatos szinttől és a diplomások átlagától,
ugyanakkor jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a bérek rendezésére.
Az életpálya modell fő elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
pedagógus pályára való alkalmasság vizsgálata,
továbbképzési rendszer fejlesztése,
szakmai értékelő rendszer kialakítása,
a tartalom elsődlegessége a mennyiséggel szemben,
differenciált oktatási módszer bevezetése,
a hagyományos oktatási-nevelési elvek előtérbe helyezése.
Az oktatási intézmények 2011. évi működési kiadásait érintő törvényi kötelezettségek és
koncepcionális javaslatok:
1. A közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés mértéke
változatlanul 5.250 forint/fő/hónap.
2. A pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás kikerült a költségvetési
törvényből.
3. A tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása normatíva jogcím 10.000 forintról 12.000
forintra emelkedik a tervezet szerint, de megszűnik az általános 1.000 Ft/fő általános
hozzájárulás. Évek óta tartó tendencia, hogy az állam által ingyenes tankönyvellátásra nyújtott
normatívát az önkormányzat költségvetéséből ki kell egészítenünk.
4. A kötött felhasználású támogatások között ismét szerepel a pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása előirányzat, amely
előirányzat a 2010. évi költségvetési törvényben nem szerepelt.

5. Az intézmények előtt is egyre több – hazai és uniós forrásból származó – pályázati lehetőség
nyílik, melyekhez önrész biztosítása szükséges, ezért 2011-ben is különösen fontos egy olyan
célkeret létrehozását, melyből az intézményeknek a pályázati önrészek biztosíthatók.
6. Az intézmények költségvetési lehetőségeinek bővítése érdekében szükséges, hogy a
rendelkezésükre bocsátott épületek szabad kapacitását egyre nagyobb mértékben kihasználják.
Az évek óta csökkenő finanszírozás, és az egyelőre nem csökkenő feladatok eredményeként a 2011.
költségvetési évben is az oktatási intézmények kötelező feladatainak ellátásához az állami támogatást
jelentősen meghaladó mértékben kell a saját forrásainkat ( 15 MFt) hozzárendelni, amely alapvetően
meghatározza a költségvetési év mozgásterét.
SZOCIÁLIS ÁGAZAT
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Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szoctv.), a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény)
valamint a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet A szociális ellátások alapja a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum, (2010-ben a nyugdíjminimum 28.500 forint.)
2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott
közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a
Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet fogja
szabályozni, és a közfoglalkoztatásnak különböző formái lesznek eltérő feltételekkel:
•

Önkormányzati RÖVID IDŐTARTAMÚ közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő):
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal
bővített – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos –
évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell
biztosítania.

•

Önkormányzati HUZAMOSABB IDEJŰ közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő). A
települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–
100% mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb
költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig.

SPORTFELADATOK
A sportfeladatok költségvetési keretén belül költségvetési lehetőségeink figyelembe vételével
kívánjuk biztosítani az alábbi feladatok fedezetét:
Sportegyesület támogatása.

Községi rendezvények: Falunap, Szüreti felvonulás, Idősek Napja, Falukarácsony.

Fejlesztés:
1. A földhivatali adatbázishoz való kapcsolódás (Takarnet)
2. A Ket. és egyéb jogszabályok módosítása következtében függő jogi helyzet alakult ki (a Ket.
szerint nem kérhető olyan adat igazolása, mely más hatóság nyilvántartásában szerepel, viszont
az új építésügyi kódex október 1. után indult eljárásokban is előírja a kérelem elbírálásához
szükséges dokumentumok ügyfél által történő benyújtását). Az építésügyi hatósági eljárások
lefolytatásához szükséges mellékletek ügyfél által történő be nem nyújtása esetén a hatóság azok
beszerzése érdekében, jogsegély keretében eljár, ebben az esetben a felmerült költségeket tovább
kell hárítanunk az ügyfélre. A költségek ügyféltől történő behajtása nem vehető biztosra, ezért
mindenképpen szükséges ilyen célú keret biztosítása a költségvetésben, de mértéke
vonatkozásában egyelőre nincs adatunk, mivel ilyen jellegű kifizetés a 2010. év során még nem
történt, de előfordulását kizárni nem lehet.
Környezetvédelem
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A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból adódóan 2011-ben is biztosítani kell a
parlagfű elleni védekezés,
Népszámlálás
2011-ben kerül sor az országos népszámlálásra,

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Képviselő-testületnek a költségvetési koncepciójában kell meghatároznia, hogy a 2011.
költségvetési évben az egyes kisebbségi önkormányzatokat milyen mértékben és formában kívánja
támogatni annak érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket el tudják készíteni.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy kerületünkben megalakult a Görög Kisebbségi Önkormányzat is.
Ebben az évben is kértük a szlovák nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját, melyet a
kisebbségi önkormányzat eljuttatott részünkre.
A szlovák kisebbség az alábbi feladatok megvalósítását tervezték a 2011. évi koncepciójukban:
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi koncepciójában az alábbi feladatok
végrehajtását tervezi:
Rendezvények támogatása
Óvoda-Iskola támogatása
Szlovák klub támogatása
Egyéb támogatások(civil szervezetek)
Szlovák délután
Területi vers-, próza és énekverseny

A szűkös anyagi forrásainkra tekintettel nem tudjuk a kisebbségi önkormányzatok
A kisebbségi önkormányzatnak
ingyenesen biztosítja a Képviselő-testület a hivatalos helyiséget törvényi előírás alapján
a Polgármesteri Hivatal látja el a kisebbségek könyvelési, költségvetés módosítási és
finanszírozási feladatait,
a Jegyző segíti a kisebbségek egyéb adminisztrációs feladatait.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére:

A Nézsa. községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójáról szóló előterjesztést.
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2) A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:

3)

•

A községi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a kötelező
feladatok prioritása;

•

A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrészére a megfelelő
fedezet biztosítása.

•

Egészségügyi központ megépítése.

A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások
tervezését;
b) Iskola önálló működtetése
c) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
d) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését,
karbantartását;
e) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását, különös
tekintettel az oktatási és szociális intézményekre (karbantartás, energia megtakarítást
eredményező beruházások);

4)

A Képviselő-testület felkéri a kisebbségi önkormányzatot, hogy 2011. évi költségvetésüket az
állami hozzájárulás, valamint az alábbi döntések figyelembe vételével állítsák össze:

5)

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek megállapítása meg 2011.
január 1-jétől.

6.)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a egészségügyi intézmények
által nyújtott szolgáltatások körét, a feladatellátás alternatív lehetőségeit, és javaslatait a
Képviselő-testület 2011. évi munkaterve szerinti első ülésre terjessze be.

7.)

Felkéri az intézményvezetőket, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék
az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

A támogató döntéshez az SZMSZ 44.§.(5) bekezdés l. pontja alapján minősített többség szükséges
A határozathozatal az SZMSZ 45.§. (2) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
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A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

97/2010.(XII.11.) számú kt határozat
A Nézsa. községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójáról szóló előterjesztést.

2 .A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:

3.

•

A községi intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése, a kötelező
feladatok prioritása;

•

A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrészére a megfelelő
fedezet biztosítása.

•

Egészségügyi központ megépítése.

A 2011. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
f) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások
tervezését;
g) Iskola önálló működtetése
h) A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
i) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését,
karbantartását;
j) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását, különös
tekintettel az oktatási és szociális intézményekre (karbantartás, energia megtakarítást
eredményező beruházások);

4.

A Képviselő-testület felkéri a kisebbségi önkormányzatot, hogy 2011. évi költségvetésüket az
állami hozzájárulás, valamint az alábbi döntések figyelembe vételével állítsák össze:

5.

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények álláshelyeinek megállapítása meg 2011.
január 1-jétől.
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6.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a egészségügyi intézmények
által nyújtott szolgáltatások körét, a feladatellátás alternatív lehetőségeit, és javaslatait a
Képviselő-testület 2011. évi munkaterve szerinti első ülésre terjessze be.

7.
Felkéri az intézményvezetőket, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában
segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: a polgármester
5. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: javasolom legyen bekérve több árajánlat a hulladékszállítás díjáról és
a következő testületi ülésen döntsünk a 2011. évi díjról. Az AVE díjkalkulációja elég magas.
A képviselő-testület egyhangúan egyetért a javaslattal. Legyen árajánlat a Zöld-Híd-tól is.

6. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: ismerteti az írásban is kiküldött együttműködési megállapodást.
Javasolja annak elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
98/2010.(XII.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás – aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester.
Együttműködési Megállapodás
Nézsa Község Önkormányzata és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
között

Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülte együttműködésük szabályait az alábbiak szerint rögzítik:
I.
A helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok számlái
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a.) A helyi önkormányzat képviselő-testülete szabadon választja meg számlavezető hitelintézetét. A
helyi kisebbségi önkormányzat csak e hitelintézetnél vezetheti számláit.
b.) A két önkormányzat megállapodik abban, hogy Nézsa Község Önkormányzata a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat részére „Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elszámolási számla”
elnevezéssel (11741031-15451660-…………………. számú) alszámlát nyit az OTP-Bank Rt
Rétsági Fióknál.
c.) A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalom elszámolását a
külön részére kizárólagos használatra megnyitott alszámlán köteles lebonyolítani.
d.) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzat megszüntetése esetén a jogutód helyi önkormányzat a
megszűnés időpontja szerinti határnappal köteles gondoskodni a költségvetési elszámolási számla
megszüntetéséről.

II.
A helyi kisebbségi önkormányzat vagyona

a.) A helyi kisebbségi önkormányzat tulajdonát képezi mindaz az ingatlan és ingó vagyon, amelyet
jogi személyek, magánszemélyek és természetes személyek bármilyen jogcímen a tulajdonába adtak.
A kisebbségi önkormányzat az átruházott vagyonnal – a tulajdonszerzés általános szabályai szerint –
tulajdonosi jogokat is szerez és kötelezettségeket vállal. A tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a
kisebbségi testület hatáskörébe tartozik.
b.) A vagyongazdálkodás magába foglalja a vagyon létrehozását, bővítését, pótlását, állagának
megóvását, korszerűsítését és folyamatos üzemeltetését.
c.) Értelemszerűen a kisebbségi önkormányzatra is vonatkoznak mindazon szabályok, amelyek az
Ötv.-ben a helyi önkormányzatok vagyonáról rendelkeznek.
d.) A vagyonhasznosítás részeként a kisebbségi önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét.
e.) A kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén annak összes ingó és ingatlan vagyona a
települési önkormányzat tulajdonába megy át, amely azonban kisebbségi önkormányzat újbóli
létrejötte esetén ez utóbbinak az átvettel azonos értékű vagyont köteles tulajdonába adni.
f.) A települési önkormányzaton keresztül fix összegű támogatásra jogosult, melynek átutalása négy
egyenlő részletben történik.
III.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése

a.) A költségvetés előkészítése során a jegyző végzi az egyeztetéseket a helyi kisebbségi
önkormányzat elnökével november 20-ig. A kisebbségi önkormányzatnak véleményeznie kell a
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helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját, a polgármesternek pedig ezt a véleményt csatolnia
kell a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési koncepcióhoz, november 30-ig.
b.) A helyi önkormányzat képviselő-testülete koncepcióról hozott határozatának helyi kisebbségi
önkormányzatra vonatkozó részéről a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét – 15 napon belül tájékoztatni kell.
c.) A költségvetés-tervezés azzal indul, hogy a jegyző a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével
áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó helyi kisebbségi önkormányzati feladatokat, azok
kiadásszükségleteit és a reális bevételi forrásokat.
A költségvetési törvény kihirdetését követően, költségvetésre vonatkozó részletes információk
megismerése után a polgármester folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az elnök
rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a
költségvetési törvény kihirdetését követő 10 napon belül kell lefolytatni.
A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozat tervezetét ( Áht. 69.§ (29 bek. szerint), ezt követően az elnök terjeszti a
kisebbségi testület elé, amely annak elfogadásáról határozatban dönt. A költségvetési határozatot az
elnök a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a
polgármesternek a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 20 napon belül.
d.) A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási
előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, kötelezettségvállalásáért valamint tartozásáért
kizárólag az elnök felel.
e.) A költségvetési törvény kihirdetését követő 30 napon belül a jegyző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek.
f.) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése,
határozata alapján elkülönítetten épül be.
g.) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
h.) A helyi önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi feladatok finanszírozásának együttes
összegét, legalább az állami támogatást jogcímenként és az egyéb államháztartáson belülről
származó bevételeket.
e.) A gazdálkodás során felmerülő kiadás- vagy bevételváltozás szükségessé teheti a költségvetésben
meghatározott előirányzat módosítását. Ha a helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán
felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt
végre, a kisebbségi testület módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A helyi önkormányzatnak e
módosításokat legkésőbb év végéig a költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain is
át kell vezetnie.

IV.
A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodása
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A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
A Polgármesteri Hivatal köteles a helyi kisebbségi önkormányzat munkáját (ügyvitelét) segíteni. A
kisebbségi önkormányzat kérésére biztosítja a testületi működés feltételeit, és ellátja az ezzel
kapcsolatos teendőket, így különösen helyiséghasználatot, a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatokat, ideértve az ezzel kapcsolatos költségek viselését is.

V.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása

A helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv a helyi kisebbségi testület által jóváhagyott
költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetés végrehajtása a pénzgazdálkodás általános szabályai
szerint történik.
A költségvetésben megtervezett bevételek realizálását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a
beszedésre a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
A költségvetésben megtervezett kiadási előirányzat csak a megfelelő jogcím és a kiadás esetén
használható fel.
A gazdálkodás folyamatának elemei sorrendben: a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzése, a kötelezettségvállalásban megjelölt feladat teljesítése, érvényesítés, utalványozás, az
utalványozás ellenjegyzése, a pénzügyi teljesítés.
A helyi kisebbségi önkormányzat előirányzatai terhére kizárólag az elnök vagy az általa
meghatalmazott helyi kisebbségi képviselő vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a helyi kisebbségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez dokumentumokat (szerződés, számla stb) bemutatja.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a helyi kisebbségi önkormányzat
képviselő tagja jogosult.
Az érvényesítést a Polgármesteri Hivatal ezzel megbízott pénzügyi- számviteli képesítésű dolgozója
végzi.
A helyi kisebbségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül - elkülönítetten vezeti és beszámolóját úgy készíti el, hogy az a saját
költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható legyen.

VI.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolója

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok a saját és felügyeletük alá tartozó költségvetési
intézmények működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámolót kötelesek
készíteni.
A költségvetésben meghatározott feladatok és előirányzatok teljesítését a helyi kisebbségi
önkormányzat testülete évente három alkalommal tekinti át beszámoló alapján.

38

Az első félévi helyzetről június 30-ai fordulónappal, szeptember 15-ig, a teljes évről költségvetési
évet követő négy hónapon belül, április 30-ig terjeszti az elnök a beszámolót a testület elé.
A helyi kisebbségi önkormányzat beszámolója beépül a helyi önkormányzat beszámolójába.
VII.
A Kisebbségi Önkormányzat Székhelye
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a helyi önkormányzat képviselő-testülete
használatba adja a Polgármesteri Hivatal (Nézsa, Park út 1.) földszinti helyiségét. A helyiség
takarítási, fűtési, világítási és karbantartási költségeit a helyi önkormányzat teljes mértékben vállalja.
Az együttműködési megállapodást a Nézsa Község Önkormányzata képviselő-testületének
20/2006.(II.15.) számú határozata és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2005.(X.19.) számú határozata jóváhagyta.
7. Napirend tárgyalása
Kucsera Andrásné igazgató: az oktatási törvény 52.§-a előírja a létszámra vonatkozó szabályt.
Az iskolában 12 fő főállású pedagógus dolgozik. 1 fő iskolatitkár, 1 fő pénzügyes (40 éves
szolgálati idővel rendelkezik, nyugdíjba szeretne menni). Az iskola 2011.01.01-tők csak önállóan
működő lesz, tehát a pénzügyi munkakör is meg fog szűnni.
Én magam is szeretnék nyugdíjba menni, mert nekem is meg lesz a 40 éves szolgálati idő. Én már
korábban megkértem a Nyugdíjfolyósítónál a számítást kb. 170 napot kell még ledolgoznom. Az én
felmentésem át fog húzódni 2012-re.
Nézsa óvoda, mint tagintézmény (2 csoport) 3 fő óvónő főállásban dolgozik. 1 fő szakács
(Polgármesteri Hivatal alkalmazottja), 1 fő ( 4 órában dajka, 4 órában élelmezésvezető). Amikor
lehetőség van közfoglalkoztatottak is dolgoznak.
Legénd óvoda, mint tagintézmény ( 1 csoport): 2 fő óvónő, 1 fő dajka. ( 40 éves szolgálati idővel
rendelkezik nyugdíjba szeretne menni).
Alsópetény óvoda, mint tagintézmény (1 csoport): 2 fő óvónő, 1 fő dajka (jubileumi jutalomra
jogosult)
1 fő pedagógus gyesen volt , akinek a továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. Ennek a kiadása
Alsópetény Önkormányzatot fogja terhelni. A létszámcsökkentési pályázatot be kell nyújtani .
Styevó Gábor polgármester: a hivatal alkalmazottai közül is 3 fő nagyvalószínűséggel rendelkezik
a 40 éves szolgálati idővel. Amint a jogszabály megjelenik a részletes szabályokat is megtudjuk. A
tervezésnél mindenképpen fontos, hogy előre tudjuk a szándékot.
Egyebek
Styevó Gábor polgármester: Pályázatok:
Nógrádsáp Önkormányzata kiírta a területi ellátási kötelezettséggel Alsópetény-Keszeg-LegéndNézsa és Nógrádsáp körzetben a fogorvosi munkakör betöltésére a pályázatot.
Közalkalmazotti állás 3 hónap próbaidővel.
A pályázat benyújtásának határideje. 2011.01.31.
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Pályázni szeretnénk a Petőfi és Árpád út vízelvezetésére, 2010. december 15-ig kell regisztrálni,
majd 2011. januárban kell a pályázatot benyújtani.

KEOP-os pályázatokra is oda kell figyelni ökofalu „fenntartható életmód” címmel.
Egy Sződ-i cég érdeklődött a Magtár épületről, munkahelyet szeretne létrehozni benne. Papucstalpat
gyártanának. Folynak a tárgyalások
December 5-én járt az önkormányzat Mikulása a 0-7 éves gyerekeknél. Nagy volt a meglepődés, de
örültek a gyerekek. Jövőre jobban meg kell szervezni.
Postakerítés: tavasszal a pillérekig le kell bontani, mert balesetveszélyes.
Közlekedési táblák hiányoznak az önkormányzati utakról. 3 db Temető-Kossuth út. Táncsics-SzondiTemplom.
Szigetvári László képviselő: javasolom, súlykorlátozó táblát kihelyezni a Kossuth útra.
Styevó Gábor polgármester: javasolja Mesterházi Ferenc megbízását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.

99/2010.(XII.11.) számú kt határozat
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mesterházi Ferenc Urat ( sz. Sopron,
1961.03.23. Lakóhely: 9023. Győr, Kodály Zoltán út 37.), hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező területeken geológiai távfeltárás végzésére.
A kutatás szenzitív vizsgálati módszerek segítségével történik.
A kutatás megkezdésének ideje: 2011. január 1-től korlátlan ideig.
A képviselő-testület a kutatás eredményéről írásos tájékoztatást kér.
A kutatásért megbízási díj nem jár.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a – határozat mellékletét képező - Megbízási
szerződés megkötésére.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: Styevó Gábor polgármester
melléklet

Megbízási szerződés
mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó részéről:
Név: Nézsa Polgármesteri Hivatal
Lakcím: 2618 Nézsa Park utca 1
Tel: 35/380-101 fax: 35/530-041
mely létrejött egyrészről: Megbízott részére:
Név/cégnév: Mesterházi Ferenc
Lakcím/székhely: 9023 Győr Kodály Zoltán út 37
Tel: 96/429-523 Fax: 96/429-523

40

mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízott – között
A szerződés tárgya:
1. Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat
az alábbi feladat elvégzésére:
95/2010.(XII.11.) számú határozat alapján Nézsa Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Megbízza Mesterházi Ferenc Urat, hogy az önkormányzat kizárólagos
Tulajdonát képező területeken geológiai távfeltárás végzésére.
A kutatást kizárólagosan a megbízott végezheti.
A kutatás szenzitív és anomáliás vizsgálati módszerek segítségével történik.
A képviselő-testület a kutatás eredményéről tájékoztatást kér.
A kutatás kezdeti időpontja 2011 január1-től korlátlan ideig szól.
A megbízott kötelezettségei:
2. A Megbízott köteles a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot
a megbízó érdekének megfelelően teljesíteni
A Megbízott személyesen köteles eljárni, igénybe veheti azonban más (geológiai) személy közreműködését is.
A Megbízott az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott
Ügyet maga látta volna el.
A Megbízó kötelezettségei:
3. A Megbízó a Megbízott 1. pontban foglalt tevékenységéért megbízási díj nem jár.
A Megbízó köteles továbbá az 1. pontban megjelölt feladat ellátására
együtt működni ( ha kell segíteni ).
A szerződés megszűnése:
4.A felek a jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik.
Egyéb rendelkezések:
5.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései
az irányadóak.
6.
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést, átolvasást
és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

-------------------------------Megbízó

---------------------------------Megbízott

20... ................ hó ....... nap

Kérelmek:
Veres Szilveszter Nézsa, Szondi út 21. sz alatti lakos 2010. december 31-én bérbe szeretné venni a
Művelődési Házat „Szilveszteri zenés rendezvényre”.
Styevó Gábor polgármester: javasolom a vérbeadást, hiszen csak egy alkalomról van szó.
Bérleti díj: 50.000,-Ft + rezsi+fűtés).

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 fő szavazott 5 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
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100/2010.(XII.11.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Veres Szilveszter Nézsa, Szondi út 21.) lakosnak
bérbe adja a Művelődési Házat „Szilveszteri zenés rendezvény” céljára.
Bérbeadás ideje. 2010. december 31.
Bérleti díj: 50.000,-Ft +áfa+rezsi+fűtés)
Felelős: a polgármester.

Az elnök az ülést 22:30 órakor bezárja.
K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Tóth Károly
jkv.hit.

Zsíros Csaba
jkv.hit.
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