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ELŐTERJESZTÉS 
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata 

Képvisel ő-testületeinek 2012. november 29  -i együttes ülésé re 
 

Tárgy : Tájékoztató a  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. III. negyedévi    
             gazdálkodásáról 
 
Előterjeszti:    Varga Mónika óvodavezető 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testületek! 
 
Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda  2012 III. negyedévi gazdálkodását a 
jóváhagyott 2012. évi költségvetésének megfelelően látta el. 
Az intézmény előirányzataiban változás nem történt, azok módosítására nem volt 
szükség. 
Az intézmény  társulás formájában működik. 
 
Létszám gazdálkodás 
 
Az intézmény dolgozói létszáma: 3 fő : 
1 fő óvodavezető 
1 fő óvodapedagógus 
1 fő dajka 
 
Hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 1 fő takarító segíti az intézmény munkáját. 
  
Csoportjainak száma :                         1 
Ellátottak átlaglétszáma:                    26 fő  
Étkeztetésben résztvevők átlaga       21 fő 
 
Bejárós gyermekek átlaglétszáma:   
                                 Bazsi:                   5 fő 
                                 Sümeg                 7 fő 
 
 
 
Bevételek   (80 %)  
 
Az óvoda költségvetésének felépítése az államháztartási törvényben foglalt 
előírásoknak való megfelelés miatt  változott. Az intézmény a felügyeleti szervtől  
(székhely település önkormányzatától) finanszírozásban részesül, ami tartalmazza az 
állami finanszírozást, a kistérségtől kapott  normatívákat, valamint a fenntartó 
önkormányzatok hozzájárulásait.  
 
 
Az óvoda bevétele  

- Saját bevételből 
- Felügyeleti szervtől kapott finanszírozásból áll. 



 
Az intézmény saját bevételeinek nagyobb része  az étkezési térítési díjakból  
származik. 
 
Az első félév bevételeinek teljesítése időarányos. 
 
 
Kiadások (72 %)  
 
Személyi juttatások , annak járulékai valamint a dologi kiadások  időarányosan  
kerültek felhasználásra. 
Nagyobb beszerzéseink, kiadásaink nem voltak. Az óvoda szokásos rendezvényeit 
sikeresen megtartottuk. 
 
Ebben az évben  is  biztosított volt az intézmény zavartalan működtetése. 
 
 
A bevételek és kiadások 2012. III.  negyedévi  teljesítését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületek tagjait, hogy a Sümegprága Napközi Otthonos 
Óvoda 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját szíveskedjenek 
megvitatni, majd elfogadni.    
 
 
 
 
Sümegprága, 2012-11-22 
                                                                                
 
 
 
 
                                                                         Varga Mónika  
                                                                          óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
Készítette :     Horváth Zoltán Imréné  gazdálkodási. főelőadó 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

 Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 ……/2012. (XI.29.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra 
figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 ……/2012. (XI.29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 87.  §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2012.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA

ezer forintban
megnevezés III.negyedév

előirányzat teljesítés

BEVÉTELEK
Saját bevételek 650 436 67,07692
intézményi bevételek 650

felügyeleti szervt ől kapott támogatás 12696 10240 80,65532
normatív támogatások 7127

ebből: alap hozzájárulás 5013
társulás óvodájába járók támogatása 651
étkeztetésben részt vevők támogatása 1020
kereset-kiegészítés 443
pedagógus továbképzés 13

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzatok hozzájárulásai 3814
Ebből: Sümegprága 21 fő 3143

Bazsi 5 fő 671

Átvett pénzeszközök 1742
Ebből: SKTC Társulás Sümeg: 1742

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13346 10676 79,99401 0

KIADÁSOK
Személyi juttatások 5746 4317 75,13053

munkaadót terhel ő járulékok 1468 1164 79,29155

dologi kiadások 6132 3621 59,05088
ebből:

801115 Óvodai nevelés 2639 1536
552312  Intézményi étkeztetés 3493 2085

függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadások 538

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13346 9640 72,23138

 
 
 
 



 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 

8351 SÜMEGPRÁGA RÁKÓCZI U. 38-40. T/FAX: 87/352-467  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületeinek 2012. november 29-i nyilvános együttes ülésére 

 
Tárgy :            Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi koncepciója 
Előterjeszti:   Varga Mónika  óvodavezető  
 
Tisztelt Képviselő- testületek ! 
 
Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az  államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése állapítja meg.   
Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció következő évi szakmai elképzelések, 
célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. 
 
Az óvoda költségvetési tervezetét az intézmény vezetőjével, közösen készítettük el. 
   
Az intézmény gyermekeinek  létszáma 2012/2013. tanévben  25 fő. 
                                                              2013/2014. tanévben  23 fő 
Ebből: 
Bazsi községből óvodába járó     5 fő 
Sümeg városból óvodába járó     7 fő 
   
Az óvoda kiadásai és bevételei továbbra is két szakfeladaton jelennek meg. 
851011   Óvodai nevelés, ellátás  szakfeladat tartalmazza a 
személyi juttatásokat 
munkaadót terhelő járulékokat 
dologi kiadások közül a szakmai tevékenységet valamint az intézmény üzemeltetéséhez 
kapcsolódó  kiadásokat 
 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés  szakfeladat tartalmazza a vásárolt élelmezéssel 
kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. 
 
BEVÉTELEK  
 
Az intézmény saját bevételei nagyobb részben az étkezési térítési díjakból származik. 
Átlagosan 18 gyermek étkezik, ebből: 
- ingyenesen étkező                             10  fő             
- 50 %-os kedvezményben részesülő    2 fő              
 
A fentiekből látszik, hogy a térítési díjakból származó bevétel nem jelentős. 
 
Normatív állami támogatások : 
 
Az oktatási feladatok tekintetében jelentős változásra számíthatunk 2013-tól. Megváltozik a 
finanszírozási rendszer Bevezetésre került az úgynevezett teljesítmény-mutatón alapuló 
finanszírozás. Három jelentős támogatási csoport határozza meg az óvoda 2013. évi 
finanszírozását. 
1. óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 
2. óvodaműködtetési támogatás 
3. óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 



 
A három közül legkönnyebben meghatározható összeg az étkeztetés támogatása, mivel 
ezen a jogcímen nem változtak a finanszírozási feltételek. (fajlagos összege: 68 000 Ft /fő ) 
 
A 2. jogcím esetében a támogatás kötött felhasználású, kizárólag az intézmény 
működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítható. A módosító javaslat alapján ennek 
fajlagos összege 54 000 Ft/fő/év, ahol a létszám a gyermeklétszámot jelenti. 
 
Az 1. jogcím fajlagos összegének megállapítására központilag kerül sor. A számítási 
képletben meghatározó a csoportok száma, a gyermekek létszáma, óvodapedagógusok 
száma, az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma, a kötelező óraszám, a 
foglalkoztatási időkeret.  
 
A költségvetési törvénytervezet alapján a fentiek ismeretében nehéz meghatározni az 
intézmény 2013. évre várható központi bevételeit. A koncepciónkban a 2012. évi adatokkal 
számoltunk. 
  
 
Kiegészít ő támogatások: 
A Kjt 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset kiegészítés adható 
2013-ban az előző évi bázis előirányzat 2%-ának mértékéig. Külön központi forrás ehhez 
nem biztosított. 

„77. § 274 (1) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény 
eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - 
teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy 
meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset kiegészítésben 
részesítheti.” 

 
A minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés szabályai nem változtak ( 
Közoktatási tv 118.§ (12)-(14) ) 
 
Átvett pénzeszközök : 
2013-tól megszűnik a Kistérségi társulástól kapott kiegészítő támogatás.  
 
A normatív támogatások és a saját bevételek nem nyújtanak fedezetet az intézmény 
kiadásaihoz, ezért önkormányzati hozzájárulásokra is szükség van. 
Az önkormányzatok hozzájárulásait az óvodai létszám alapján számítottuk ki. 
 
KIADÁSOK  
 
Személyi juttatások: 
Alapilletmények 
Az óvoda dolgozói közalkalmazottak, létszámuk 3 fő: 
1 fő óvodavezető 
1 fő óvodapedagógus 
1 fő dajka 
A közalkalmazottak alapilletménye a 2013. évi költségvetési törvény  melléklete alapján kerül 
megállapításra.  
 
Kötelez ő illetmény pótlékok, kiegészítések: 
 
Az illetménypótlék mértéke  ( vezetői pótlék alapja )  20.000 Ft.. 
 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés mértéke továbbra is  5.250,- Ft / 
pedagógus/ hó. A kereste kiegészítéssel az intézmény vezetője ismerheti el a meghatározott 
munkateljesítmény elérését, illetve az átmeneti többletfeladatok ellátását. A kereset 
kiegészítést határozott időre, legfeljebb egy tanítási évre lehet megállapítani.   
 



JÁRULÉKOK:  
 
A járulékok tekintetében nem lesz  változás. 
 
DOLOGI KIADÁSOK 
 
Dologi kiadások tekintetében nem tervezünk lényeges változást, próbálunk a 2012. évi 
keretek között maradni. 

Kisebb összeget tervezünk   karbantartásokra, kisebb felújításokra.  
 
Intézményünk felszereléseinek pótlására, fejlesztésére pályázatokat szeretnénk benyújtani, 

amelyhez legalább 100 E Ft önrészt szeretnénk 2013. évre betervezni.  
 

Az óvodai létszám csökkenése miatt az élelmezési kiadásunk alacsonyabb lesz 2013-ban. 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Az óvoda költségvetését, ismerve az önkormányzatok anyagi nehézségeit, a 2012. évi 
előirányzatokkal terveztük, figyelemmel a csoport  létszám csökkenésére .  
Az intézmény minimális dolgozói létszámmal működik. Jelentős segítséget jelentett 2012-
ben a közfoglalkoztatás keretében  kapott  személy munkája.  
A 2013. évi költségvetés elkészítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni: 
 
A bevételekkel összefüggésben : 
 
A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell  a központi költségvetésből 
megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).  
 
Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására 
 
A kiadásokkal összefüggésben:  
 
Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat : 
 
Az óvodai feladatellátás  területén  érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás 
követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelni kell.  
 
Az előbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következőkben foglalhatók 
össze: 

� Elsődleges cél az intézmény zavartalan működésének biztosítása. 
� Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabba ellátására 
� A már eddig is  elnyert pályázatok mellett keresni kell a további pályázatokhoz való 

kapcsolódás lehetőségét a külső források bővítése érdekében.  
 
A Napközi Otthonos Óvoda  2013. évi koncepciójának számszerűsített adatait az 1. számú 
melléklet  tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az óvoda 2013. évi költségvetési koncepcióját 
szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni. 

 
Sümegprága, 2012-11-22 
 
 
                                                                             Varga Mónika 
                                                                              óvodavezető 
 
Készítette :     Horváth Zoltán Imréné  gazd. főea.             



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat  Képvisel ő-testületének 
 

../2012.(….) határozata 
 

 
1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 

2013.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2013. 
évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 

 
2. A képviselő-testület az intézményi  gazdálkodás feltételrendszerének 

figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja 
szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
     2.1.A bevételekkel összefüggésben: 
 

       a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell  a központi 

költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).  

 

       b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására 
 
      2.2 A kiadásokkal összefüggésben: 
 

a) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat . 

 

       b) Az óvodai feladatellátás  területén  érvényesíteni kell a szigorú, takarékos 

gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelembe kell 

venni.  

         
 c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében 

milyen      foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő létszámot. 
 

 
 
 
Felelős:     polgármester 
 
Határidő:                                    2013. február 15. 
2.2 b) pont tekintetében  :          2013. január 31. 
 
 
  
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata  Képvisel ő-testületének 
 

../2012.(….) határozata 
 
 

3. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2012.évi 
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. évi 
költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 

 
4. A képviselő-testület az intézményi  gazdálkodás feltételrendszerének 

figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja 
szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
     2.1.A bevételekkel összefüggésben: 
 

       a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell  a központi 

költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások).  

 

       b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására 
 
      2.2 A kiadásokkal összefüggésben: 
 

b) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat . 

 

       b) Az óvodai feladatellátás  területén  érvényesíteni kell a szigorú, takarékos 

gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is figyelembe kell 

venni.  

         
 c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében 

milyen      foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő létszámot. 
 
 
 
 

Felelős:     polgármester 
 
Határidő:                                    2013.február 15. 
2.2 b) pont tekintetében  :          2013. január 31. 
 
 
  
 



 
 

1. melléklet
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA

2012.ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA

ezer forintban
megnevezés III.negyedév 2013.évi

előirányzat teljesítés koncepció
BEVÉTELEK

Saját bevételek 650 436 67,07692 650
intézményi bevételek 650

felügyeleti szervt ől kapott támogatás 12696 10240 80,65532 12600
normatív támogatások 7127

ebből: alap hozzájárulás 5013
társulás óvodájába járók támogatása 651
étkeztetésben részt vevők támogatása 1020
kereset-kiegészítés 443
pedagógus továbképzés 13

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzatok hozzájárulásai 3814 3814
Ebből: Sümegprága 21 fő 3143 3143

Bazsi 5 fő 671 671

Átvett pénzeszközök 1742
Ebből: SKTC Társulás Sümeg: 1742

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13346 10676 79,99401 13250

KIADÁSOK
Személyi juttatások 5746 4317 75,13053 5746

munkaadót terhel ő járulékok 1468 1164 79,29155 1468

dologi kiadások 6132 3621 59,05088 6036
ebből:

801115 Óvodai nevelés 2639 1536 2639
552312  Intézményi étkeztetés 3493 2085 3397

függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadások 538

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13346 9640 72,23138 13250

 
 
 



 

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐSÉGE 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 

 E-mail: korjspb@enternet.hu 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-

testületeinek 2012. november 29-én  tartandó nyilvános együttes ülésére 
 

 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Kör jegyzőségének 2012. III.   

             negyedévi gazdálkodásáról 
 
 

Tisztelt Képvisel ő-testületek! 

 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a előírja, hogy a költségvetés III. 
negyedévi helyzetéről   tájékoztatni kell a képviselő-testületeket. 

 

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. III. negyedévi költségvetésének 
teljesítése 68 %. 

 

Rendkívüli bevétele és kiadása a hivatalnak nem volt. 

 
Körjegyzőségünk  az alábbi költségvetési szervek és azok intézményeinek hatósági, 
gazdálkodási, és adminisztrációs feladatait látja el: 

• Sümegprága Települési Önkormányzat 
• Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
• Bazsi Község Önkormányzata 
• Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 

 
Körjegyzőségünk  ellátja még az államilag hatáskörébe utalt hatósági, 
államigazgatási feladatokat, valamint a választásokkal, országos népszavazásokkal, 
népszámlálással kapcsolatos teendőket. 
2013-tól jelentős változások várhatók a közigazgatásban, amely hivatalunkat is érinti. 
Ezek a változások  komoly előkészületi munkákat igényelnek , ezzel a feladataink is 
megnövekedtek. Szeptember, október és november hónapokban több ellenőrzésünk 
és adatszolgáltatási kötelezettségünk is volt, amelynek egy része már a 2013. évi 
változások előkészítését is segítik. Az ellenőrzések során a hivatal munkájában – 
kisebb észrevételektől eltekintve – nem találtak hibát.  
 

A hivatal létszáma :  

 

� 1 fő körjegyző 
� 4 fő ügyintéző 
� 1 fő ügykezelő 

 



 
 
2012. szeptember 11. napjától a körjegyző közszolgálati jogviszonya közös 
megegyezéssel megszűnt. A körjegyzői állás kiírásra került. A 2013. évi változásokra 
figyelemmel az állást  határozott időre 2012. december 1.napjától 2012. december 
31-ig lehet betölteni. 
 
A körjegyző helyettesítését jelenleg a hivatal köztisztviselője látja el.   
 
A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzat) 
költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot. 
 
A körjegyz őség bevétele  (74 %) 
 
Saját bevételekből 
Irányító szervtől kapott támogatásból 
Előző évi pénzmaradványból áll. 
 
Az irányító szervtől kapott támogatás tartalmazza az állami normatívákat és a 
fenntartó önkormányzatok  hozzájárulásait. 
 
A saját bevételek a továbbszámlázott telefon díjakból származnak.  A teljesítés 45% ,  ennek 
ellenére a bevétel a kiadással arányos. 

 

Az irányító szervtől kapott  finanszírozás teljesítése időarányos. 

 

Kiadásai  (73 %) 

- személyi juttatások, 
- munkaadót terhelő járulékok  
- dologi kiadások 
-  

A köztisztviselők III. negyedévi  személyi juttatása és annak járulékai határidőre kifizetésre 
kerültek.  

Dologi kiadások: 

A dologi kiadások között - a hivatal feladataiból adódóan – az irodaszer, nyomtatvány 
beszerzésre valamint postaköltségre fordított összeg az egyik legjelentősebb. 

Figyelemmel az önkormányzatok anyagi helyzetére, a körjegyzőség gazdálkodásában is a 
takarékosságra és a likviditás megőrzésére törekszünk. 

A körjegyzőség 2012. évi kiemelt előirányzatait és 2012. III. negyedévi teljesítéseit az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 

Tisztelt Képvisel ő-testületek ! 

 

Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. III. negyedévi költségvetésének 
helyzetéről készített tájékoztatómat szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni. 
 
Sümegprága, 2012-11-22 
                                                 Körjegyző helyett: 
 
 
                                                                                      Horváth Zoltán Imréné 
                                                                                             gazd. főea. 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

 Sümegprága Települési Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
 ……/2012. (XI.29.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törény 87. §-ában foglaltakra 
figyelemmel a Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
 ……/2012. (XI.29.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törény 87. §-ában foglaltakra figyelemmel a Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐSÉGE 1. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012. ÉVI ÖSSZESÍTETT EL ŐIRÁNYZATA

ezer forintban
megnevezés I. félévi 

előirányzat teljesítés

BEVÉTELEK

Saját bevételek 120 54 45

Irányító szervt ől kapott támogatás 21235 15641 73,656699 0

ebből: normatív támogatások 5792
alap hozzájárulás 3042
kiegészítés 2076
kereset-kiegészítés 674

Önkormányzatok hozzájárulásai 15443
működési hozzájárulások: 15443
Sümegprága 9331
Bazsi 6112

Előző évi pénzmaradvány 1481
kötelezettséggel terhelt 

Átvett pénzeszközök 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22836 15695 68,7292 0

KIADÁSOK

Személyi juttatások 14022 10230 72,956782

munkaadót terhel ő járulékok 3637 2693 74,044542

dologi kiadások 5177 2492 48,135986

átadott pénzeszközök

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 22836 15415 67,503065 0

függ ő, átfutó, kiegyenlít ő kiadások 44

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi tev ékenységér ől 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény   6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a társulási tanács tagjai évente legalább két 
alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről. 

 
Tekintettel arra, hogy a tanács tagjai e fenti kötelezettségüknek eltérő módon, és 

eltérő időpontokban – ebből kifolyólag eltérő időintervallumokra vonatkozóan - tesznek 
eleget, így e beszámolók elkészítéséhez kívánok segítséget, tájékoztatást adni a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás és annak Munkaszervezete 2012. évi tevékenységéről.  

 
Általános bevezetés:  
 

A Társulás az alapító önkormányzatok által, a részére a Társulási Megállapodásban 
meghatározott feladatokat látja el. E feladatok végrehajtása a munkaszervezeten keresztül 
történik, a Tanács működésében, valamint a Munkaszervezet napi tevékenységében 
realizálódik. A Társulási Megállapodásban a Területfejlesztési feladat tevékenységei között 
nevesítésre került a kistérségi energiagazdálkodási feladatok megoldásában való 
közreműködés. 

 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, képviseletében a Társulás elnöke jár el, 
az elnököt két elnökhelyettes segíti munkájában. A Társulási Tanács mellett két bizottság, a 
7 tagú Előkészítő Bizottság, és az 5 tagú Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság működik. A 
Társulást létrehozó, többször módosított Társulási Megállapodás értelmében a Társulási 
Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tartja.  
 
 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységén ek számszer űsíthet ő adatai:  
 
 

A Társulási Tanács 2012. évi munkatervében 6 tervezett – rendes – ülés szerepel. 
 

A mai napig a Társulási Tanács 7 alkalommal ülésezett.  
 

 

Időszak 

A Társulási 
Tanács 

nyilvános 
üléseinek 
száma: 

A Társulási 
Tanács zárt 
üléseinek 
száma: 

A Társulási 
Tanács 

döntéseinek 
száma: 

2012. első félév  6 1 42 
2012. második 
félév 1 0 7 

A mai napig 
összesen 7 1 49 

 
Bizottsági ülések száma: 
 
Előkészítő Bizottság:   7 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság:  4 
 
 



 
 
A Társulási Tanács 2012. évi ülésterve: 
 
 
 
 
 

Ülés tervezett id őpontja Ülés tervezett napirendje 
1. napirendi pont 
Tárgy:        Társulási Megállapodás módosításában  
                   állásfoglalás 
Előadó:      Turcsi József elnök 
(Előkészíti: dr. Kiss Csilla Magdolna munkaszervezet vezető) 
2. napirendi pont 
Tárgy:         Térségi Hadifogoly Találkozó szervezése,    
                    előkészítése 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti: dr. Kiss Csilla Magdolna munkaszervezet vezető) 

2012. január 19. 

3. napirendi pont:     Aktuális ügyek 

1. napirendi pont 
Tárgy:         SKTCT 2012. évi költségvetése 
Előadó:       Turcsi József elnök 
(Előkészíti: dr. Kiss Csilla Magdolna munkaszervezet vezető 
/ Benczéné Illés Mária pénzügyi előadó) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb február 15.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 

2012. február 23.  

2. napirendi pont:       Aktuális ügyek 

1. napirendi pont 
Tárgy:         SKTCT 2012. évi közbeszerzési tervének  
                    elfogadása 
Előadó:       Turcsi József elnök 
(Előkészíti: dr. Kiss Csilla Magdolna munkaszervezet vezető) 
Az éves közbeszerzési terv elfogadásának törvény szerinti 
határideje: április 15. 

2012. március 29. 

2. napirendi pont:        Aktuális ügyek 
1. napirendi pont 
Tárgy:         Beszámoló a SKTCT 2011. évi költségvetési  
                    gazdálkodásáról (zárszámadás) 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti:  Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb április 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
2. napirendi pont 
Tárgy:         2011. évi belső ellenőrzési jelentés  
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti:  Belső ellenőrök) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb április 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 

2012. május 3. 

3. napirendi pont:      Aktuális ügyek 

NYÁRI ÜLÉSSZÜNET 
 



1. napirendi pont 
Tárgy:         SKTCT 2012. évi költségvetési előirányzatainak  
                    felülvizsgálata (módosítása) 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti: Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb szeptember 15.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
2. napirendi pont 
Tárgy:         2012. féléves költségvetési beszámoló 
Előadó:       Turcsi József elnök 
(Előkészíti: Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb szeptember 15.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 

2012. szeptember 20. 

3. napirendi pont :       Aktuális ügyek 
1. napirendi pont 
Tárgy:          SKTCT 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti: Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb november 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
2. napirendi pont 
Tárgy:         SKTCT 2012. évi költségvetési előirányzatainak  
                    felülvizsgálata (módosítása) 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti: Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb november 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
3. napirendi pont 
Tárgy:         Tájékoztató a SKTCT gazdálkodásának  
                    háromnegyedéves helyzetéről 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti:  Benczéné Illés Mária pénzügyi ügyintéző)  
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb november 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
4. napirendi pont 
Tárgy:         2012. évi belső ellenőrzési terv  
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti: Belső ellenőrök) 
Előterjesztés kiküldése: legkésőbb november 30.! 
Előzetesen tárgyalja: PEB 
5. napirendi pont 
Tárgy:          2013. évi munkaterv 
Előadó:        Turcsi József elnök 
(Előkészíti:  Turcsi József elnök és dr. Kiss Csilla   
Magdolna munkaszervezet vezető) 

2012. december 6.  

6. napirendi pont:           Aktuális ügyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A Társulási Tanács üléseinek időpontja, és az ülésen elhangzottak, valamint a meghozott 
döntések összefoglalása: 
 
 
2012. január 19. tervezett, rendes tanácsülés 
 
Elnökhelyettes megválasztása  
(Szavazatszámláló Bizottság megválasztása) 
Elnökhelyettesek helyettesítési sorrendjének megáll apítása 
Elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
A Társulási Tanács El őkészítő Bizottsága további egy tagjának megválasztása 
Az elmúlt év végén Simon Lajos Ödön elnökhelyettes úr elhunyt. E a szomorú esemény 
megváltoztatta az első tervezett rendes ülés napirendjét.  
A Társulási Tanács tagjai sorából új elnökhelyettest választott, Szentes László úr, Bazsi 
polgármestere személyében. Tekintettel arra, hogy Szentes polgármester úr az Előkészítő 
Bizottság tagja volt, megválasztása személyi változásokat indukált az Előkészítő 
Bizottságban és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban is. Az Előkészítő Bizottság tagjának 
választotta a Tanács Csőbör Károly urat, Sümegprága polgármesterét, akinek helyét a PEB-
ben Illés László úr, Zalagyömörő polgármestere foglalta el a Tanács döntése folytán. 
Az ülésen a Társulási Tanács döntött arról, hogy az Elnök általános helyettese Szentes 
László lesz, tiszteletdíját a pozícióra addig megállapított, havi bruttó 50.000,- Ft-ban 
állapította meg a Tanács. 
 
Az SKTCT 2011. évi költségvetésének módosítása 
Térségi Hadifogoly Találkozó szervezése, el őkészítése 
A Társulási Tanács a 2011. év végi gazdasági eseményekre tekintettel módosította a 
Társulás 2011. évi költségvetési előirányzatait, és döntött a hagyományos kistérségi 
rendezvény, a Térségi Hadifogoly Találkozó 2012. évi megszervezéséről, melynek időpontját 
2012. február 26. napjában határozta meg, helyszíne pedig a hagyományoknak megfelelően 
Csabrendek község volt. 
 
Társulási Megállapodás módosításának el őkészítésére vonatkozó állásfoglalás 
A Társulási Tanács az ülésen akként foglalt állást, hogy a képviselő-testületek jelezzék a 
Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslataikat, és azok ismeretében 
készüljön el a megállapodás módosításának tervezete. 
 
Sümeg Város Polgármesterének megkeresése véd őnői szolgálat elhelyezésének 
ügyében 
A Tanács az ülésen tárgyalta még Sümeg város polgármesterének beadványát, melyben a 
polgármester úr a védőnői szolgálat elhelyezését kérte a Járóbeteg Szakellátó Központ 
épületében, tekintettel a sümegi egészségügyi alapellátások elhelyezésében történő 
változásokra. A Társulási Tanács a Város kérésének nem tudott eleget tenni, figyelemmel a 
pályázati finanszírozással létrejött intézmény pályázati támogatási szerződésében 
foglaltakra, ami erre nem adott lehetőséget. 
 
Az ülésen szó esett még a támogató szolgálat 2012. évi működtetéséről, a háziorvosi 
ügyelet működtetésére tett ajánlatról, az egészségügyi ellátási szerződés módosításának 
indítványozásáról, a Járóbeteg Szakellátó Központ működtetéséről, annak kérdéseiről, 
problémáiról.  
 
Napirend után:  
Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2011. évi helysz íni vizsgálatának megállapításairól 
 
Napirend után ismertetésre került a Magyar Államkincstár 2011. évi helyszíni vizsgálatának 
megállapításairól szóló tájékoztató.  



(A Tájékoztató megtalálható a Társulás honlapján. www.sumegterseg.hu „Közérdekű adatok” 
2.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.2.6. Döntéshozatal, ülések 2012. év. 
január 19-i ülés anyaga, „mellékletek” rovat alatt.) 
 
 
2012. február 21. tervezett, rendes tanácsülés  
 
Az ülést, más programmal való ütközés miatt, 2 nappal korábbi időpontra hívta össze a 
Társulás elnöke.  
 
SKTCT 2012. évi költségvetése  
Az ülés legfontosabb napirendje a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi 
költségvetéséről szóló határozat meghozatala volt. 
A 2012. évi költségvetés tárgyalása során merült fel több, könyvtári szolgáltató helyet 
működtető önkormányzat polgármestere részéről a mozgókönyvtári szerződések 
módosítására vonatkozó indítvány, mely a feladatellátásra biztosított normatív állami 
támogatás elosztásának, az arányoknak a módosítására irányult. A Tanács mint szerződő 
fél, határozatot hozott arra, hogy a szerződések módosítását kezdeményezi a többi 
szerződött partnernél. 
 
Ez a módosító indítvány azonban a későbbiek során az ellátó helyi könyvtárak, és azok 
működtetői – Sümeg és Devecser város önkormányzati képviselő-testületei – részéről nem 
nyert támogatás, így a normatíva felosztására vonatkozó arányok 2012. évre nem 
módosultak. 
 
A Tanács a költségvetés meghatározásával kapcsolatban tárgyalta a Sümegi Kistérségi 
Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Járóbeteg 
Szakellátó Központ eszközhiánya okán benyújtott, egyes eszközök megvásárlásához 
szükséges fedezet biztosítására irányuló beadványát.  
A Tanács döntése az volt, hogy a Társulási Tanács forrás hiányában a beadványban foglalt igényeket 
kielégíteni nem tudja; a beadványban felsorolt eszközök, eszközcsoportok közül a „Bútor, mobilia 
jellegű eszközök, felszerelési tárgyak” cím alatt szereplő, 395.000,- forint összértékben feltüntetett 
eszközök megvásárlásához hozzájárul, az SKTCT 2012. évi költségvetésének megállapításához a Kft. 
részéről átadott adatszolgáltatás „Egyéb” során szereplő 3.720 E Ft tervezett kiadás terhére, azonban a 
finanszírozásként jóváhagyott összegen felül, arra további fedezetet nem biztosít. Egy úttal a Tanács 
felkérte az Előkészítő Bizottságot a Járóbeteg Szakellátó Központ és az orvosi ügyelet működtetési 
költségeinek csökkentésére irányuló felmérés, illetve javaslat elkészítésére. 
 
A Társulási Tanács ezt követően elfogadta a Társulás 2012. évi költségvetését, melynek bevételi és 
kiadási főösszegét 234 620 ezer Ft-ban határozta meg. 
A Társulási Tanács az Önkormányzatok által befizetendő hozzájárulásokat (finanszírozást) a 
következők szerint állapította meg: 

 
a) Társulási Tanács működtetéséhez hozzájárulás (tagdíj)                   311,- Ft/állandó lakos/év 
b) Pedagógiai Szakszolgálati tevékenység finanszírozása                    185,- Ft/állandó lakos/év 
c) Orvosi ügyelet működtetéséhez hozzájárulás                     1 104,- Ft/állandó lakos/év 
d) Járóbeteg Szakellátó Központ                                             1 115,- Ft/állandó lakos/év 
 
Az ülésen szó esett még az Önkormányzati Kupán való részvételről, a gödöllői Polgármesterek 
Világtalálkozója rendezvényen való részvételről. a Hadifogoly Találkozóról, az orvosi ügyelet 
működtetésére tett ajánlatról, a KEOP keretében kiírt energiaracionalizálási pályázatról, valamint az 
önkormányzati környezetvédelmi programok felülvizsgálatának szükségességéről, illetőleg a 
szükségletek felméréséről. 
 
2012. március 12. tervezett, rendes tanácsülés 
 
SKTCT 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása 



Az ülésen fogadta el a Társulási Tanács a Társulás 2012. évi közbeszerzési tervét, a 
tervezett napirendnek megfelelően.  
 
Autóbusz Üzemeltetési Szabályzat hatályon kívül hel yezése  
Sor került az Autóbusz Üzemeltetési Szabályzat hatályon kívül helyezésére. 
Tapolcai Rend őrkapitányság Vezet őjének tájékoztatója  
Az ülésen tájékoztatta a térség közbiztonságának helyzetéről a rendőrség terveiről, 
intézkedéseiről Rausz István rendőr-alezredes úr, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője. 
 
A Közép-Dunántúli Tervez ő Klaszter bemutatkozása 
Bemutatta szolgáltatásit a Közép-Dunántúli Tervező Klaszter, melyet 2010-ben, Veszprém 
megyei vállalkozók, tervezők hoztak létre. 
 
Ezen az ülésen is szó esett a környezetvédelmi programok egységes felülvizsgálatának 
kérdéséről, a Polgármesterek világtalálkozóján történő részvételről. 
Járóbeteg szakellátó központ és az ügyelet költségcsökkentésének vizsgálatával 
kapcsolatban elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan, hogy a két feladatellátást egy 
épületben kellene elhelyezni.  
 
E kérdésnek a vizsgálata ekkor még folyt, azonban a későbbiekben, a hatóságokkal történő 
egyeztetéseket is követően kiderült, hogy kötelező tárgyi feltételek egy épületen belül nem 
biztosíthatóak, azaz az orvosi ügyelet nem helyezhető el a Járóbeteg Szakellátó Központ 
gyógyszertári részében. 
 
2012. április 25. rendkívüli tanácsülés   
 
2012. évi parlagf ű mentesítési országos közmunkaprogram  
Az ülés összehívására a 2012. évi parlagfű mentesítési országos közmunkaprogramba való 
meghívásos pályázat benyújtásáról döntés meghozatala céljából került sor. 
A pályázat benyújtásáról döntött a Tanács a következők szerint: 
 
A közmunkaprogramban toborzással érintett települések száma 11. A közmunkaprogramban 
a Társulás 25 fő közmunkás foglalkoztatását tervezi. A foglalkoztatás időtartama: 2012. 
május 7 – 2012. augusztus 5. 
A közmunkaprogram pályázat felelőse Turcsi József elnök. 
A program költségeire központilag biztosított keretösszeg részletezése: 

 
Munkabér:    5.426.394,- Ft 
Szociális hozzájárulási adó:     732.551,- Ft 
Közvetlen költségek:   1.231.789,- Ft 
Támogatás összesen:   7.390.734,- Ft 
 

A közmunkaprogramban előírt saját forrás igény nincs.  
A programban toborzással érintett települések önkormányzatai vállalják, hogy a program 
lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő szállítási igényeket saját költségükre, saját 
gépjárműveikkel oldják meg. 
A toborzásban érintett települések önkormányzatai tudomásul veszik, hogy amennyiben a 
program lebonyolításával kapcsolatosan bárminemű, a támogatásból nem finanszírozott 
költség felmerül (különösen: a dolgozók cseréjével kapcsolatos költségek, anyagköltség, 
tárgyi eszközök kiegészítése, tárgyi eszközök beszerzési költségeinek kiegészítése, stb.) az 
azt a települési önkormányzatot terheli, amelynél az felmerült, vállalják ezen költségek 
megfizetését. 
 
A közmunka programot a Munkaszervezet lebonyolította, a pályázat elszámolása 
megtörtént. 
 
 
 



 
2012. május 3. tervezett, rendes tanácsülés 
 
KTI – menetrendi egyeztetés 
A tervezett napirendeket megelőzően sor került az évente szokásos KTI – menetrendi 
egyeztetésre, ahol a KTI, a SOMLÓ VOLÁN és MÁV-START szakembereivel közösen, a 
tervezett menetrendekre, menetrendi változtatásokra vonatkozó elképzelések, tervek közös 
megbeszélésére volt lehetőség. 
 
Beszámoló a SKTCT 2011. évi költségvetési gazdálkod ásáról (zárszámadás) 
2011. évi bels ő ellenőrzési jelentés  
A Tanács a tervezett napirendnek megfelelően elfogadta a Társulás 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, a jelentésben 
megfogalmazottakra vonatkozó intézkedési tervet. 
 
Kistérségi rendezvénysátor felállítási/bontási díjá nak megváltoztatása  
A Tanács meghatározta a Kistérségi rendezvénysátor felállítási/bontási díját.  
 
Környezetvédelmi program készítésére érkezett ajánl atok megtárgyalása  
A Környezetvédelmi program készítésére érkezett ajánlatok közül kiválasztotta a nyertes 
ajánlatot. A gyenesdiási Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. ajánlatát minősítette 
összességében a legkedvezőbb ajánlatnak a Tanács.  
A munkát a Társulás megrendelte, a szerződéskötés 2012. június 13-án megtörtént. A 
szerződéses ár települési programonként 55 E Ft + ÁFA, azaz 11 települési terv 
vonatkozásában 1.100.000 Ft + ÁFA, amelyből 5%-ot még kedvezményként adott a cég 
egységes megrendelés esetén. Így összesen bruttó 768.350,- Ft a szerződéses ár. A 
szerződés szerinti vállalási határidő: 2012. szeptember 30. volt a szakhatósági és testületi 
vitára bocsátásra.  
 
E tekintetben a teljesítés meg is történt a megjelölt határidőre. 
 
Rozmán Gyula t űzoltó alezredes, az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirend eltség 
vezetőjének bemutatkozása 
A Társulási Tanács tagjai, a térség polgármesterei az ülésen fogadták Rozmán Gyula tűzoltó 
alezredes urat, az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Angyal Péter urat, a 
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóság kirendeltség vezetőjét és munkatársaikat. A vendégek 
tájékoztatták a polgármestereket a Katasztrófavédelem, a tűzvédelmi igazgatás, az 
ellenőrzési tevékenység szabályozásának, és szervezeti rendszerének változásáról. 
Lehetőség nyílt konzultatív jellegű beszélgetésre a hatóság és az önkormányzatok jelen lévő 
képviselői között. 
 
Újra szóba került a mozgókönyvtári szerződések módosítására tett indítvány. Erre az ülésre 
érkezett meg Devecser Város Önkormányzata elutasító döntéséről szóló jegyzőkönyvi 
kivonat, valamint Sümeg város részéről Rátosi Ferenc polgármester úr ismertette a sümegi 
képviselő-testület döntését, amelynek lényege az volt, hogy az arányok változtatását nem 
támogatja a testület. 
 
A háziorvosi ügyelettel kapcsolatosan megérkezett dr. Juhász Sándor levele, mely szerint az 
ügyelet működtetését mégsem kívánná átvenni. 
Érkezett egy beadvány az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
Kft-től. A cég beadványa szerint szakmai és pénzügyi ellátási tervet készítene az ügyelet 
vonatkozásában. A Társulási Tanács utasította a Munkaszervezet vezetőt, hogy a terv 
elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást teljesítse. 
 
A munkaszervezet vezető tájékoztatta a Tanácsot az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóságnak, a KDOP 5.2.1/B-2008-0014 számú, járóbeteg szakellátó központ 
létesítésére vonatkozó projekttel kapcsolatosan indított vizsgálatáról. 
 



Az EUTAF vizsgálata még jelenleg sem zárult le. Időközben megérkezett a Jelentés 
tervezete, amely szerint a vizsgálat csak alacsony kockázatú hiányosságot és hibát tárt fel, 
valamennyi a közbeszerzésekkel kapcsolatosan merült fel. A Jelentés tervezetre, annak 
pontosítását kérve, észrevételt küldtünk, hogy az abban szereplő javaslatoknak 
maradéktalanul eleget tudjunk tenni. 
 
Az önkormányzatok által önkéntes tagdíjbefizetések április 30-ig történ ő visszautalás 
problémájának a megtárgyalása  
Az önkormányzatok által önkéntes tagdíjbefizetések április 30-ig történő visszautalás 
problémájának a megtárgyalása során a Társulás elnöke jelezte, hogy a Társulás, a 
Járóbeteg Szakellátó Központ létesítésével kapcsolatos projekt pályázati utófinanszírozása 
folytán, folyamatosan likviditási problémákkal küszködik. Ezzel kapcsolatosan 
nehezményezte, hogy Sümeg város képviselő-testülete – annak ellenére, hogy polgármester 
úr megszavazta a Társulás költségvetését - olyan döntést hozott, hogy az ott meghatározott 
hozzájárulásnak az 50%-át utalja a Kistérségi Társulás számlájára. Sümeg város 
polgármestere ismertette a testületi döntés indokát, mely szerint a Sümeg, és a Társulás 
egyes önkormányzatai között fennálló társult feladatellátások vonatkozásában a társult tagok 
nem finanszírozzák értéken a város intézményei – a társultan fenntartott intézmények – által 
biztosított közszolgáltatásokat. Ez az 50 % onnan merült fel, hogy ha Sümeggel szemben azt 
megengedik önkormányzatok, hogy nem árán finanszíroznak valamilyen szolgáltatást, akkor 
a város is jelzi, hogy a város sem tudja árán finanszírozni a többcélú társulásban ellátott 
feladatokat. A Társulás elnöke jelezte, hogy tekintettel a Társulási Tanács korábbi 
gyakorlatára, amennyiben valamely önkormányzat részéről nem érkezik be a szükséges és 
elfogadott mértékű finanszírozás, úgy vissza fogja tartani a Társulás részéről az 
önkormányzat felé esedékes kifizetéseket is. 
 
Az eltelt időszakban Sümeg város képviselő-testülete megváltoztatta a vitatott döntését. Ezt 
követően átadta a költségvetési határozatban meghatározottak szerinti, rá eső 
finanszírozásokat, mellyel egy időben a Társulás is teljesítette valamennyi kötelezettségét 
Sümeg Város Önkormányzata részére.  
 
Térségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálat ának és módosításának 
kezdeményezésér ől döntés 
Térségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatának és módosításának 
kezdeményezéséről döntés születtet. 
Csordás Gáspár, Káptalanfa polgármestere 2012. április 24-én érkezett levelével kereste 
meg a Társulási Tanácsot azzal a kéréssel, hogy Térségi Közoktatási Intézkedési Tervet 
módosítsa. Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján és Nemeshany községi önkormányzatok – mint 
az intézményi társulás tagjai – 2012. április 19-i együttes ülésen meghozott határozataikkal 
kinyilvánították szándékukat arra vonatkozóan, hogy 2012. szeptember 1. napjától a 
káptalanfai székhellyel működő Közös Fenntartású és Közös Igazgatású Pusztai Ferenc 
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményét át kívánják szervezni. A jelenlegi 
többcélú intézményből terveik szerint ettől az időponttól kiválna az óvodai nevelés, illetve 
2012. július 1. napjától megszűnne az intézmény önálló gazdálkodása. Polgármester úr a 
négy önkormányzati képviselő-testület azonos tartalmú határozatát megküldte a Társulás 
részére. 
A Társulás a megkeresésre a Terv módosításáról döntött. 
 
Corden International (Magyarország) Kft. telephely bejegyzéséhez történ ő 
hozzájárulás 
A Társulási Tanács engedélyezte a Corden International (Magyarország) Kft. részére a 
Járóbeteg Szakellátó Központ rendelőjének a cég telephelyeként történő bejegyzését. 
 
Leendő hivatalalakítással kapcsolatos megbeszélés Lasztov icza Jen ő úr 
országgy űlési képvisel ő részvételével  
Az ülés végén Lasztovicza Jenő úr, a Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére egy konzultatív megbeszélésre került sor az Elnök úr, és a Tanács tagjai 
között. Lasztovicza elnök úr, úgy is mint a térség országgyűlési képviselője az új 



szabályozás alapján alakítandó új önkormányzati hivatalokra vonatkozó elképzeléseikről, a 
leendő közös hivatalok rendszeréről kért tájékoztatást a polgármesterektől, illetve ismertette 
a  hivatalalakítással kapcsoltban az általa, és munkatársai által készített vázlatokat. 

 
 
2012. május 31. rendkívüli tanácsülés   
 
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Kft 
2011. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése 
Az ülésen a Tanács a napirendnek megfelelően megtárgyalta, és elfogadta a Sümegi 
Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi 
beszámolóját, és közhasznúsági jelentését. 
 
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyel őbizottsága által, a költségek csökkentésére tett ja vaslatának megtárgyalása  
Sor került a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. Felügyelőbizottsága által, a költségek csökkentésére tett javaslat megtárgyalására.  A 
Tanács a FEB által tett javaslatok egy részével nem értett egyet. Vitát követően a javaslatok 
tekintetében a következőkről döntött: 
 
„1. Ügyrendi javaslat: A Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ és a Sümegi Központi 
Háziorvosi Ügyelet költségvetésének szigorú szétválasztása! Az ügyvezetőtől kapott 
tájékoztatóban több ponton átfedések vannak! (pl.: szakdolgozói vezető, szakdolgozók 
bérezése!) Ennek következtében javasoljuk a Központi Háziorvosi Ügyelet költségvetésének 
átvizsgálását is! 

 
2. Javaslatok költségvetési hiány csökkentésére: 
2/1. Szakdolgozói vezető bérébe beleszámolták a Központi Háziorvosi Ügyeleten ledolgozott 
munkabérét is! 1000 Ft/ó bérrel számítva éves szinten 672.000,- Ft!” 

 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Előkészítő Bizottsága által javasoltakra is 

tekintettel, a következő döntést hozta: 
 

Tekintettel arra, hogy a Társaság látja el a Járóbeteg Szakellátó Központ működtetése 
mellett a Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet nem orvosi feladatait is, a két feladat 
szigorú számviteli szétválasztását kéri az ügyvezetőtől, a következőkre figyelemmel: azon 
kiadásokat – pl. az ügyvezető, az adminisztratív személyzet személyi juttatásait – amelyek 
egyértelműen nem oszthatóak meg a két feladat között, a két feladatra kapott bevételek 
arányában osszák meg, különítsék el az éves pénzügyi tervezés és a könyvelés során. Azon 
dolgozók személyi juttatásait, akik mindkét feladatellátásban részt vesznek, a feladatokra 
fordított munkaóra/munkaidő arányában szerepeltessék elkülönítve a két feladatra. 
 
„2. Javaslatok költségvetési hiány csökkentésére: 

 
2/2. A reumatológiai és a nőgyógyászati szakrendelések külsős szakdolgozóinak órabérei 
jelentősen magasabbak a többi, saját szakdolgozó órabéreihez képest. Saját dolgozó 
(alkalmazása) esetén, éves szinten 1-1 millió Ft-ot lehetne megtakarítani. A megkapott 
tájékoztatóban nem találtuk meg a nőgyógyászati szakdolgozónak (számla ellenében) 
kifizetett bért!” 

 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Előkészítő Bizottsága leírtakra vonatkozóan a 
probléma megoldására nem talált megoldási javaslatot, tekintettel arra, hogy a reumatológia 
és a nőgyógyászati szakrendelések ellátásához nincs más, szükséges szakképesítéssel 
rendelkező szakdolgozó. 

 
Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a következő döntést hozta: 

A Társulási Tanács elfogadja a Társaság ügyvezetőjének azon nyilatkozatát, hogy a FEB 
által említett szakellátások tekintetében a szakdolgozói állományt nem volt képes más 



módon biztosítani, azonban felhívja az ügyvezető figyelmét a munka racionális és célszerű 
megszervezésére, a pénzügyi és a személyi erőforrásokkal való racionális gazdálkodásra.  
 
2/4. Gázdíj csökkentése: Jelenleg a szakrendelőnek a kórházzal közös gázellátása van, 
ezért 170.000,- Ft/hó díjat kell fizetni! Ez külön gázellátás esetén havi 16.000,- Ft lenne. 
Éves szinten közel 2 millió Ft megtakarítást jelentene!” 

 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Előkészítő Bizottsága javaslat lényegével 
egyetértett. Javasolta a Társulási Tanácsnak, hogy mérje fel az épület önálló gázellátása 
biztosításának (tervezés, kivitelezés, csatlakozás) költségeit, és teremtsen fedezetet a 
megvalósításhoz. Az Előkészítő Bizottság megítélése szerint azonban az egyszeri kiadás 
várható megtérülését vizsgálni kell! 

Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a következő döntést hozta: 
 

A Társulási Tanács felméri a Járóbeteg Szakellátó Központ önálló gázellátásának 
lehetőségeit, valamint annak költségeit; megvizsgálja a fedezetbiztosítás lehetőségét, 
tekintettel a beruházás bekerülési költségeinek megtérülésére is, majd ezt követően dönt az 
intézmény önálló gázellátásának biztosításáról. A Társulási Tanács felkéri a Társaság 
ügyvezetőjét a döntés előkészítésére. 
 
2/5. Jelenleg karbantartásra 2,1 millió Ft van tervezve. (Ennek tételes lebontását nem kaptuk 
meg!) A Sümegi Közszolgáltató Kft. a fűtési rendszer, kazán folyamatos ellenőrzését havi 
74.000,- Ft-ért végzi jelenleg! Viola Norbert ügyvezető ígéretet tett, hogy ezt a munkát havi 
50.000,- Ft-ért is el fogják végezni. Ez további 200.000 – 300.000 Ft kiadáscsökkentést 
jelentene! 

 
2/6. Az informatikus munkáját (40.000,- Ft/hó) integrálnánk a karbantartásba, melyet a 
Közszolgáltató Kft. végez. Így további 50% megtakarítás éves szinten 240.000,- Ft 
kiadáscsökkentést jelentene.” 

 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Előkészítő Bizottsága javaslat lényegével 
egyetértett. Javasolta a Társulási Tanácsnak, hogy mérje fel az épület önálló gázellátása 
biztosításának (tervezés, kivitelezés, csatlakozás) költségeit, és teremtsen fedezetet a 
megvalósításhoz. Az Előkészítő Bizottság megítélése szerint azonban az egyszeri kiadás 
várható megtérülését vizsgálni kell! 

 
Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a következő döntést hozta: 

 
A Társulási Tanács felméri a Járóbeteg Szakellátó Központ önálló gázellátásának 
lehetőségeit, valamint annak költségeit; megvizsgálja a fedezetbiztosítás lehetőségét, 
tekintettel a beruházás bekerülési költségeinek megtérülésére is, majd ezt követően dönt az 
intézmény önálló gázellátásának biztosításáról. A Társulási Tanács felkéri az Előkészítő 
Bizottságot és a Társaság ügyvezetőjét a döntés előkészítésére.  

 
A FEB javaslatairól folyó vita végén kiéleződő személyes ellentétek okán, az ülésen 
bejelentette lemondását Papp Péter a Kft. ügyvezetője, valamint dr. Kulcsár Ferenc FEB tag 
is. Az ügyvezető lemondását a Tanács nem fogadta el, amit határozatával meg is erősített, 
és kérte, hogy fontolja meg az ügyvezető úr a lemondásának visszavonását. 
 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi esé lyegyenl őségi tervének 
elfogadása 
A Tanács elfogadta a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi esélyegyenlőségi 
tervét, tekintettel az alkalmazotti létszám 5-ről, 4 főre való csökkenésére. 
 
Megújuló energia hasznosításával kapcsolatos pályáz ati lehet őség ismertetése 
Az ülést követően közel egy órában a VANESSIA Vállalkozásfejlesztési és Pályázati 
Tanácsadó Kft. és a KORAX Gépgyár Kft. képviselői adtak tájékoztatást várható, induló 



energetikai pályázatokról, megújuló energia hasznosítására irányuló pályázati 
lehetőségekről. 
 
 
2012. június 20. rendkívüli tanácsülés 
 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás rendezvénysátor  felállítási díjának pontosítása  
A Tanács az időközben felmerült problémák miatt, bizonyos kérdések szabályozatlansága 
okán Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás rendezvénysátor felállítási díjának pontosításáról 
döntött az ülésen, módosítva a korábban meghozott tanácsi határozatát. 

 
Döntés Papp Péter ügyvezet ő tisztségér ől való lemondása visszavonásának 
elfogadásáról  
A Tanács döntést hozott Papp Péter ügyvezető tisztségéről való lemondása 
visszavonásának elfogadásáról, aki az előző ülésen bejelentett lemondását, a Tanács 
kérésére átgondolta, és visszavonta. 
 
Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyel őbizottsága tagjainak megválasztása  
Az előző ülésen szintén bejelentette lemondását dr. Kulcsár Ferenc FEB tag, majd ezt 
követően benyújtotta lemondását írásban a FEB elnöke, dr. Gergely György is. Ebből 
kifolyólag szükségessé vált a Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága két új tagjának megválasztása. A Tanács dr. 
Györkös Nikolettát, és dr. Szentes Mártát választotta a Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak. 
A FEB személycseréi folytán szükségessé vált a Kft. alapító okiratának módosítása is, 
melyről a Tanács szintén döntött az ülésen. 
 
A változás cégbírósági bejegyzése megtörtént. 
 
Ajánlat a Sümegi Háziorvosi Ügyelet m űködtetésére 
A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, a Sümegi Kistérségi Központi 
Háziorvosi Ügyelet működtetője az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. az ügyelet működtetésére vonatkozó pénzügyi ajánlatával nem kívánt élni. 
Az ajánlat nem tartalmazott kedvezőbb feltételek a jelenlegi feladatellátási móddal biztosított 
pénzügyi, tárgyi, személyi feltételeknél. 
 
Hulladékgazdálkodás ügye 
Márciusban, önálló képviselői indítványként, parlamenti képviselő beadta az indítványát, és 
módosították a hulladékgazdálkodási törvényt. Maximálták az árat 650 Ft-ra a 120 literes 
kuka tekintetében. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás az önkormányzati díjrendeletek módosítását szorgalmazta, ami a 
szolgáltatási díj emelését jelentené a lakosság számára, amit az önkormányzatok 
elfogadhatatlannak tartottak, és felmerült egy közös állásfoglalás kialakításának, és a 
Társulás részére történő megküldésének javaslata. 
 
A Tapolcai kórház ügye 
Rátosi Ferenc Sümeg város polgármestere javasolta a Tanács tagjainak, hogy vessék fel a 
képviselő-testületek felé, hogy éljenek a felterjesztés jogukkal a bezárásra váró tapolcai 
kórház megmentése ügyében, kizárólag a lakosság érdekeire hivatkozva, nem politikai 
jelleggel. A Tanács tagjai támogatták a javaslatot, és felkérték a polgármester urat a 
felterjesztés megfogalmazására. 
 
Tájékoztató Környezetvédelmi program felülvizsgálat áról, készítésér ől 
A munkaszervezet vezető tájékoztatta a Tanácsot a vállalkozási szerződés megkötéséről, és 
kérte a közreműködést az önkormányzatok részéről az adatszolgáltatáshoz. 
 
Egyeztetés a Zalagyömör őn lebonyolításra kerül ő „Kistérségi nap” 2012. július 14-i 
rendezvényr ől.  



A rendezvény házigazdája, Illés László Zalagyömörő polgármestere tájékoztatta a Tanácsot 
a rendezvény szervezésének állásáról, a technikai lebonyolításról, valamint a programról.  
ZÁRT ÜLÉS 
 
Bejelentés a Sümegi Háziorvosi Ügyelettel kapcsolat ban 
Egy, az orvosi ügyeleten történt esemény miatt érkezett bejelentést megvizsgálva a Tanács 
megállapította, hogy beadványban szereplő panaszok orvos-szakmai, illetőleg orvosetikai 
kérdések, nem orvosolhatóak fenntartói intézkedésekkel. Fentiekre tekintettel a Társulási 
Tanács a panaszos beadványát eredetben megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi, 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete kirendeltség vezetőjének. 
 
A panaszt a Hatóság kivizsgálta, a vizsgálat eredményéről értesítette a Társulási Tanácsot. 
A Hatóság előírásának megfelelően, a Hatóság döntéséről a munkaszervezet tájékoztatta az 
ügyfelet. 
 
Személyi ügy 
 
A Munkaszervezet vezetőjének, dr. Kiss Csilla Magdolnának a kinevezését módosította a 
Tanács, tekintettel arra, hogy a Kjt. értelmében, 2012. január 1-jétől eggyel magasabb 
fizetési fokozatba lépett. 
 
 
2012. szeptember 20. tervezett, rendes tanácsülés 
 
Víztakarékossággal kapcsolatos tájékoztató  
Az ÖkoEnergia Program Kft. képviselői elmondták, hogy fontos, hogy az oktatási-nevelési 
intézményekben, iskolákban ne csak a megtakarítás miatt legyenek jelen, tehát forintálisan 
csökkentsék a rezsiköltségeket, hanem hogy a köztudatba beivódjon az, hogy a víz nagyon 
fontos energia. Azzal takarékoskodni azt jelenti, hogy az életet adó energiát védjük. Nagyon 
egyszerű eszközökkel segítik az intézményeket ahhoz, hogy jelentős megtakarítást érjenek 
el. Ez nagyságrendileg egy-egy intézménynél 20-40%-ot szokott jelenteni, attól függően, 
hogy milyen típusú vízfelhasználást folytatnak, mennyi az átfolyó víz mennyisége. Ahol 
segíteni tudják ezt, azok a csapok, zuhanyok, WC tartályok, ahol átfolyó víz van, annak 
optimális mennyiségre történő csökkentése. A Cég díjmentes felmérést ajánlott fel az összes 
intézménynek. Megszámolják a csapjaikat. Megnézik, hogy azok milyen típusú csapok, 
milyen menetük van, mennyi az átfolyásuk. Konkrét számítást tudnak végezni, hogy 
nagyságrendileg, ha megkapják a vízfogyasztási adatokat, akkor hány hónapon belül térül 
meg egy ilyen víztakarékos eszköznek a felszerelése. Ezt követően kiszállási díj ellenében, 
megrendelés esetén fel is szerelik a felmérés során szükségesnek ítélt eszközöket, de 
azokat ki is szállíttatják, és a felszerelés akár házilag is elvégezhető. 
A Tanács akként foglalt állást, hogy minden önkormányzat jelezze a munkaszervezet felé az 
igényeit, és a munkaszervezet szervezze meg a Céggel a felméréseket. 
 
Kizárólag Csabrendek Község Önkormányzatától érkezett be igény az intézményeik 
vízfogyasztásának felmérésére. Csabrendek Község Önkormányzatának ez irányú igényét a 
Munkaszervezet e-mailben jelezte a Cég felé. 
 
SKTCT 2012. évi költségvetési el őirányzatainak felülvizsgálata (módosítása)  
Az előirányzat-módosítás tartalmazza, hogy az idén kifizette a VÁTI a 11 millió forint összegű 
pályázati támogatást. A 2011. évi beszámolóban több, mint 11 millió Ft hiányt fogadott el a 
Társulási Tanács, aminek a fedezetére ezt a 11 millió Ft-ot használta fel. Azért történt az 
előirányzat-módosítás, hogy a januárban kifizetett normatíváknak a fedezetét ebből teremtse 
meg a Társulás. Ezen kívül a 2011. évi MÁK ellenőrzés során plusznormatívát állapítottak 
meg a Társulás részére, a 2011. évi beszámolóban szintén plusz normatíva igénylés volt, ezt 
is tartalmazza az előirányzat-módosítás. 2012 áprilisában volt normatíva lemondás is, ami 
szintén előirányzat-módosítást indukált. Évközben lezajlott a közmunkaprogram, és a 
közmunkaprogram bevételeit és kiadásait szintén módosításként kell szerepeltetni a 



költségvetésben. A MÁK felé benyújtandó féléves beszámolónak, már tartalmaznia kell 
ezeket az előirányzat-módosításokat. Ezért kellett az előirányzat-módosítást elfogadni a 
beszámoló elfogadása előtt.  
Az Előkészítő Bizottság javasolta a Tanács felé, hogy tekintettel a bizonytalan jogi helyzetre, 
nem tudni, hogy mi lesz a Munkaszervezet jogi sorsa, ezért a 4 fős létszámkeretet most, 
hogy lehetősége nyílhat, csökkentse háromra, szeptember elsejétől. Augusztus 31-ig 4 fő, 
szeptember 1-jétől 3 főben javasolt meghatározni a főelőirányzatot. Ezt a létszám előirányzat 
csökkentést is tartalmazza a költségvetés módosítása. 
A Társulási Tanács  
                                                                    Eredeti előirányzat             Módosított előirányzat  

bevételi főösszegét             234  620  ezer Ft-ban,         264 179 ezer Ft-ban 
kiadási főösszegét    234  620 ezer Ft-ban,          264 179 ezer Ft-ban 

állapította meg. 
 

 
 
A kiadási főösszegen belül                            Eredeti előirányzat       Módosított előirányzat    

 Személyi juttatás     16 262 E Ft                 23 576 E Ft 
 Munkaadókat terhelő járulékok        4 677 E Ft                   5 803 E Ft 
         Dologi jellegű kiadás                            24 231 E Ft                 28 841 E Ft 
 Átadott pénzeszköz              162 232 E Ft               175 303 E Ft 
         Ebből:  
                     Normatíva                                               121 185 E Ft               134 256 E Ft 
         Irányító szerv alá tartozó költségvetési 
         szervnek (Munkaszervezet)  
          folyósított támogatás                                            27 218 E Ft                 29 635 E Ft 
   
 Felújítás           - 
 
 Felhalmozás                 -  
 Általános és     - 
 Céltartalék     - 
 Hiteltörlesztés     - 

Társulási Tanács  
                                                                Eredeti előirányzat         Módosított előirányzat 
- felhalmozási bevételeit             0 ezer Ft-ban              11 528 ezer Ft-ban 
- fejlesztési és felújítási kiadásait                      0 ezer Ft-ban .                     0 ezer Ft-ban 

határozta meg. 
 
A Munkaszervezet költségvetési létszámkerete 2012. szeptember 1-jétől 3 fő. 
 
2012. féléves költségvetési beszámoló 
A Társulás minden kifizetési kötelezettségének eleget tett, a normatívák átadásra kerültek. A 
Tanács döntésének megfelelően a tavalyi évre befizetett működési hozzájárulást júliusig 
rendeztük megállapodással és pénzügyi teljesítésekkel az önkormányzatok felé.  
Augusztus 15-vel Sümeg Városával is rendezte a Társulás a tartozásokat, átadta a 
normatívát, Sümeg pedig kifizette a költségvetésben meghatározott működési 
hozzájárulások összegét. A Társulás pénzügyi helyzete normalizálódott. A folyószámla-hitel 
visszafizetése megtörtént, és az idén már nem is vette igénybe a Társulás a rendelkezésre 
álló hitelkeretet.  
Folyamatban van az EU Önerő Alapból a támogatás kifizetési igénylése. Remélhetőleg a 12 
millió Ft-ot még az idén megkapja a Társulás. 
 
Létszámcsökkentési pályázatról döntés 
A Társulási Tanács, tekintettel arra, hogy a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 7. a) pontjában 
foglaltak, valamint a 2/2012. (III. 1.) BM rendeletben foglaltak szerint, a 
létszámcsökkentéssel felmerülő többletkiadásaira benyújtott pályázati igénye pozitív 



elbírálása esetén a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha 
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú 
kistérségi társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik, a Társulás 
Munkaszervezeténél a „projektmenedzser” munkakör megszüntetésével kapcsolatosan az 
egyszeri költségvetési támogatás iránti pályázatot nem kívánta benyújtani. 
 
SKTCT SZMSZ módosítása 
A Társulási Tanács, tekintettel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal indítványára, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának III. Fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI B) Ágaz ati 
feladatok KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK cím b) Egészsé gügyi feladatok alcím  
rendelkezéseire, valamint a 2. számú mellékletében foglaltakra, az V. Fejezet A 
TÁRSULÁSI SZERVEK M ŰKÖDÉSE A tagok szavazatainak száma  3. d) pontja szerint, a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában feltüntette 
telephelyként a Járóbeteg Szakellátó Központot, valamint az Orvosi Ügyeletet. Emellett 
módosította a Társulás és Munkaszervezet által használt szakfeladatok felsorolását. 

 
Sümeg Városi Diáksport Bizottság kérelmér ől döntés 
A Társulási Tanács a Sümeg Városi Diáksport Bizottság arra irányuló kérelmét, hogy a Társulás 
biztosítson forrást a Bizottság által szervezett sportversenyek díjazására, nem tudta támogatni. 
A többcélú kistérségi társulások, a tagönkormányzatok képviselő-testületei által rájuk átruházott 
feladat- és hatásköröket láthatják el, a társulási tanácsok döntéseiket a képviselő-testületektől 
származtatott jogkörben hozhatják meg. A Társulási Tanács a Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott feladatok ellátása körében hozhat döntést, 
mely feladatok között nem szerepel sportfeladatok ellátása.  
A Társulási Tanács a civil szervezetek működésének, fejlesztésének támogatására, a saját 
költségvetésében nem tud fedezetet képezni; kizárólag normatív kötött felhasználású 
támogatásból gazdálkodik, más – szabad felhasználású – bevételi forrással nem rendelkezik. 
Fenti indokok alapján a Társulási Tanácsnak nem áll jogában a pénzügyi támogatás biztosítása. 
 
Megyer polgármesterének felvetése a kistérségi rend ezvénysátor használatával, 
biztosításával kapcsolatosan felmerült problémáról,  Megyer község igényér ől 
Pajer Kristóf polgármester úr felszólalásában elmondta, hogy Tanácsülésen lett 
meghatározva, hogy a kistérségi sátort minden önkormányzat legalább egy alkalommal 
igénybe veheti. Megyer község egy hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő 
rendezvényre szerette volna igénybe venni, de nem kapta azt meg, mivel azt Sümeg Város 
Fúvószenekara kapta meg arra az időpontra. E miatt máshonnan kellett sátrat bérelni. 
Sérelmesnek tartotta, hogy az egyszeri alkalommal fizetendő 30 ezer forint helyett a falunak 
ez a sátor 100 ezer forintjába került. Kérte ezért a Társulást, hogy az e miatt keletkezett 
többletköltségüket – 70 ezer Ft-ot – térítsen meg a településnek. Tudja, hogy az augusztusi 
időpont előtt Sümeg Városa már használta a sátort. Egyrészt ez sem indokolta, hogy őket 
részesítsék előnyben, másrészt nem Sümeg városa, hanem egy egyesület vette azt igénybe. 
A sátor tulajdonosai az önkormányzatok és előnyt is nekik kell élvezniük. Elmondta, hogy 
megítélése szerint, az önkormányzatoknak segítőkésznek, és kompromisszum késznek kell 
lenniük egymás irányába, úgy gondolja, hogy ezt megtette azzal is, amikor lemondott a 
Pünkösdkor tervezett rendezvényéről, a sümegprágai Fazekasnap javára. Ezt a gesztust 
várta volna el az augusztusi rendezvénye kapcsán. 
 
A Társulási Tanács felkérte Pajer Kristóf polgármester urat, hogy a kistérségi rendezvénysátor 
használatával kapcsolatosan felmerült problémát és igényt írásban terjessze a Társulási Tanács 
elé, amit a Társulási Tanács a beadvány megérkezését követő rendes ülésén napirendre tűz.  
 
Tájékoztató a Társulás jöv őjének kérdéseir ől. 
Szabályozási háttér változása miatt az önkormányzatoknak át kell gondolni a 
feladatellátásukat. Vannak bizonyos feladatellátások, amelyeknek a feladatellátási módját is 
át kell tekinteni. Ami az apropóját adja annak, hogy a Tanács elé került a kérdés az, az, hogy 
a társulásokról szóló törvény, illetőleg a többcélú társulásokról szóló törvény január elsejével 
hatályát veszti. Ami nem jelenti azt, hogy ez törvény erejénél fogva megszüntetné a 
társulásokat, illetőleg azok szerveit.  



A munkaszervezet vezető ismertette a Tanáccsal a jövőbeni határidőket a saját, és az 
önkormányzati feladatellátások vonatkozásában is. Az előterjesztésben feltüntette az új 
önkormányzati törvény hatálybalépésének a legfontosabb dátumait, illetve azt, hogy melyik 
rendelkezések kerülnek hatályon kívül, és mikor. Nem csak a többcélú társulásokról szóló 
törvény, hanem az 1997. évi CXXXV. törvény is hatályát veszti, az új Ötv. társulásokra 
vonatkozó rendelkezései 2013. január 1-jével hatályba lépnek. Az nem csak a Többcélú 
Társulást érinti, hanem az önkormányzatoknak valamennyi társulását. Önkormányzat csak 
jogi személyiségű társulást hozhat létre a jövőben, a meglévő társulások működését, a 
társulási megállapodásokat az új szabályozásnak megfelelővé kell tenni, aminek határideje: 
2013. július 1. 
A Társulási Tanács akként foglalt állást, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás további 
működtetését javasolja a települési önkormányzatoknak. 
Elsődlegesen a Társulás által ellátott feladatként javasolta meghatározni:  

o a hétvégi, hétközi központi háziorvosi ügyelet (sürgősségi 
járóbeteg-ellátás) biztosítását; 

o belső ellenőrzés biztosítását.  

A Társulási Tanács felkérte az alapító önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy 
vizsgálják meg az önkormányzati feladatok társult ellátásának lehetőségét. 

A Társulási Tanács rögzítette, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodását a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezetében 
foglalt feltételeknek megfelelően és a települési önkormányzatok feladatellátási 
(ennek finanszírozását is tartalmazó) igényeinek figyelembe vételével módosítani kell 
2013. július 1-jéig. 

A Tanács felkérte a települési önkormányzatok polgá rmestereit, hogy 
terjesszék a helyi képvisel ő-testületek elé a Társulás fennmaradására 
vonatkozó javaslatot és a szándéknyilatkozatukat ta rtalmazó, min ősített 
többséggel meghozott döntésükr ől – a képvisel ő-testületi határozat 
megküldésével – értesítsék a Társulást 2012. novemb er 5-ig. 
 
A Társulás és a Munkaszervezet jövőbeni működtetésére vonatkozóan további 
tárgyalásokra, egyeztetésekre lesz szükség a közeli jövőben, így várhatóan a december 3-
ára tervezett rendes ülést megelőzően rendkívüli tanácsülés, esetleg ülések összehívására 
lesz szükség.  

  
A tájékoztatót a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának üléseiről 

készült jegyzőkönyvek és a 2012. évi tevékenységet rögzítő iratok, dokumentumok alapján 
állítottam össze. 
 
Sümeg, 2012. október 18. 
 
     Tisztelettel, 
 
       dr. Kiss Csilla Magdolna 
       munkaszervezet vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Előterjesztés 
Sümegprága  Község Önkormányzat és Bazsi Község Önk ormányzata  

Képvisel ő-testületeinek ülésére  
 
Tárgya : Gersei Peth ő ÁMK  2012. III. negyedévi költségvetési beszámolój a 
Előterjeszt ő: Varga Anikó ÁMK igazgató 
Készítette :    Varga Anikó ÁMK igazgató 
         Tóthné Aszódi Andrea gazdálkodási f őelőadó 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Gersei Pethő Általános Művelődési Központ 2012. évi bevételi és kiadási 
előirányzata 57.342 e Ft összeggel került elfogadásra. 
  
A III. negyedévben a teljesítés 67 %-ban alakult. 
  
Személyi kiadások, és járulékok teljesítései összességében megfelelnek az 
időarányos mértékeknek. A személyi kiadások teljesítése 71 %-ban, a munkaadót 
terhelő járulékok teljesítése 73 %- ban alakult. 
Az Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a részmunkaidős foglalkoztatott 
munkabére 100 % - ban teljesült, mivel a munkavállaló 2011. december 31-ig volt 
munkaviszonyban.  
A dologi kiadások 52% - ban teljesültek.  
A dologi kiadások teljesítése eltérő képet mutat. Az egyéb üzemeltetés soron 
túlteljesítés mutatkozik, ami a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának 
kiadása. Az egyéb különféle dologi kiadások soron koszorúvásárlás szerepel.  
A folyóirat beszerzés jogcímen Iskolaszolga, és Köznevelési tanácsadás folyóiratok 
vásárlása szerepel. A gázenergia jogcímen gázdíj túlteljesítés szerepel, ennek oka, 
hogy a 2011. novemberi, és decemberi számlákat is a tárgyévben teljesítettük.  
 
 
 
A teljesítések részletezését a mellékelt kimutatások tartalmazzák. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet a III. negyedévi beszámolónk elfogadására. 
 
 
Zalaszántó, 2012. november 8. 
 
                                                                                                  Varga Anikó  
            ÁMK igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 
……………… Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás 
keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2012. III. negyedévi költségvetési 
beszámolóját 
 
38.433 e Ft bevétellel, ezen belül:    37.298 e Ft finanszírozási  
                                137 e Ft saját bevétellel  
                                            998 e Ft Támogatásértékű működési bevétel 
            
38.433 e Ft kiadással , ezen belül:  

           25.850 e Ft személyi jellegű 
     6.808 e Ft munkaadókat terhelő járulék 

          5.288 e Ft dologi kiadás  
              430 e Ft ellátottak juttatásai  
                                        57 e Ft függő kiadás 
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban

Előirányzat Előirányzat 2012.év
Finanszírozás 56 798 56 798 37 298 66%

Saját működési bevétel 120 120 137 114%

Pénzmaradvány

424 424 998 235%

       Összesen 57 342 57 342 38 433 67%

Kiadások

Személyi jell. kiadások 36 379 36 379 25 850 71%

Munkaadókat terhelő járulék 9 346 9 346 6 808 73%

Dologi kiadások 10 168 10 168 5 288 52%

465 465 0 0%

Ellátottak egyéb juttatásai 984 984 430 44%

Függő kiadások 57
Pénzmaradvány elszámolás 104 0 0
              Összesen 57 342 57 342 38 433 67%

Személyi jell. kiadások 32 876 32 876 23 652 72%

Munkaadókat terh. járulékok 8 444 8 444 6 233 74%

Dologi kiadások 10 108 10 108 5 279 52%

Ellátottak egyéb juttatásai 984 984 430 44%

Működési célú pe.átadás (művészeti oktatás) 465 465 0 0%

              Összesen 52 877 52 877 35 594 67%

Személyi jell. kiadások 3 503 3 503 2 198 63%

Munkaadókat terh. járulékok 902 902 575 64%

Dologi kiadások 60 60 9 15%

               Összesen 4 465 4 465 2 782 62%

Finanszírozás elszámolása
Előző évi pénzmaradv.átadás helyi önk. 104 104 0 0%

Függő kiadások 57
ÁMK összesen 57 342 57 342 38 433 67%

Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés %-ban

Előirányzat Előirányzat 2012.év

405 405 309 76%

8520111 Ált.isk.tanulók oktatása 1-4 évfolyam 0
97

0 334
8520211 Ált.isk.tanulók oktatása 5-8 évfolyam 0

0
Egyéb sajátos bevétel 7

15 15 0%

          Összesen: 15 15 7 47%

105 105 130 124%

56 798 56 798 37298 66%

19 19 258 1358%

57 342 57 342 38 433 67%

Bérbeadási díj

8904415  Közfoglalkoztatás
8419079 Finanszírozás + pénzmaradvány

     Bevétel összesen

GERSEI PETHŐ ÁLTALÁNOS M ŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. negyedév teljesítése (ezer Ft)

                                Kiadások összesítése

Bevételek részletezése 

Működési c. pénzeszköz átadás, támogatás

Napközi, tanulószobai ellátás

Működési c.pénzeszk.átvétel háztartásoktól

Iskola

Támogatásértékű működési bevételek

Kamatbevétel

Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól

5629135 Iskolai intézményi étkeztetés
Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól

Működési c.támogatásértékű bevétel (iskolaalma)

Működési c.támogatásértékű bevétel (iskolaalma)

Működési c.támog.ért.bevétel elk.pénzalaptól

6820021 Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltet



Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés %-ban

Előirányzat Előirányzat 2012.év

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban

Előirányzat Előirányzat 2012.év

2 fő  dec.h. mbér 40% 64
2 fő  01-11.havi  mbér 40% 819
               Alapilletm.összesen: 883 883 883 600 68%

38 38 28 74%
18

120 120 24 20%
319 319 319 100%

1360 1 360 989 73%

0
0 1
0 1
0 1

Szociális hozzájárulási adó 27% 335 335 257 77%
Táppénz hozzájárulás 0 0 17
Egészségügyi hozzájárulás 12 12 2 17%

347 347 279 80%
Dologi kiadások 

40 40 54 135%
Munkaruha 7

2 2 9 450%
11 11 16 145%
23 23 15 65%
76 76 101 133%

1 783 1 783 1 369 77%

10 253 10 253 7797 76%
Osztályfőnöki pótlék (7.600x4x12hó) 365 0
1 fő munkaközösség vez. pótlék (2.400 x 12 hó) 29 0

394 394 276 70%
200 200 177 89%
334 334 0 0%
569 569 434 76%
32 32 56 175%
25 25 22 88%

728 728 146 20%
0

12 535 12 535 8 908 71%

0
0 15
0 5
0 10
0 5

3 172 3 172 2334 74%
73 73 7 10%

3 245 3 245 2 376 73%

Iskolai intézm.étkeztetés összesen:

Egyéb készlet, anyagbeszerzés (konyhai eszközök)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
Vásárolt term.,szolgáltatások ÁFA

Dologi kiadások összesen:

Nyugdíjbiztosítási járulék 

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék  

Részmunkaidős megváltozott munkakép.dolg.mbére

Iskola

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

              Személyi kiadás összesen:

Egyéb sajátos jutt. (betegszabadság)
2 fő étkezési hozzájárulás 40%

ezer Ft

                 Összesen

Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

Kiadások részletezése

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

8520111 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4 évfolyam

Munka-erőpiaci járulék 

Munkáltató által fizetett SZJA (étk.utalv.) 

2 fő részére bérkompenzáció  40%

Term.beni egészségbiztosítási járulék  

Egyéb sajátos juttatás (betegszab, tov.képz.) 6300 x 5 fő
Munkábajárás ktg.térít. 1 fő pedagógus rész.

Szociális hozzájárulási adó 11.750 x 27%
Egészségügyi hozzájárulás

Személyi jellegű kiadások összesen:

Étkezési hozzájárulás

Személyi jellegű kiadások

Túlóra, helyettesítés 

Egyéb munkavégz.k.juttatás (bérkompenzáció)

Term.egészségbizt.járulék (1,5 %)

Illetménypótlék összesen:

Alapilletmény 

Jubileumi jutalom

Nyugdíjbiztositási járulék (24%)

Részmunkaid.foglalk.pedagógus.alapilletm.

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaerő-piaci járulék (1%)
Táppénz hozzájárulás

 



5 5 0 0%
80 80 45 56%

131 131 7 5%
8 8 15 188%

12 12 0 0%
25 25 0 0%
75 75 33 44%

100 100 27 27%
65 65 50 77%

120 120 32 27%
1 060 1 060 1268 120%

215 215 144 67%
436 436 72 17%
70 70 0 0%
42 42 67 160%
19 19 24 126%

653 653 418 64%
5 5 4 80%

Egyéb különféle dologi kiadás 4 4 3 75%
0

107 107 44 41%
30 30 0 0%

3 262 3 262 2 253 69%

492 492 430 87%

100 100 0%

19 634 19 634 13 967 71%

446 446 237 53%
Közalk.egyéb ill.pótlék. 11
Közalk.sajátos juttatása 19

31 31 8 26%
477 477 275 58%

0
0 2
0
0

120 120 72 60%
3 3 0%

123 123 74 60%

Egyéb inform.hordozó beszerzés

Dologi kiadások
Gyógyszer beszerz.
Irodaszer, nyomtatvány

Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás

Szociálpolitikai és egyéb juttatások

                   Összesen:

1 fő részére alapilletmény (25%)

Egyéb készletbeszerzés

Étkezési hozzájárulás

Egyéb pénzbeli juttatás (tankönyv tám.)

Könyv beszerzés
Folyóirat beszerzés

Víz - csatornadíj 
Karbantartás, kisjavítás 

Telefondíj
Szállítás (tanulóbérletek)

8520121 Sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai oktatása 1-4 évfolyam

Működési célú pénzeszköz átadás 
Művészeti oktatás (zeneiskola)

Számlázott szellemi tevékenység 

Munkáltatót terhel ő járulékok

Gázenergia

Munka, védőruha beszerzés
Egyéb anyagbeszerzés

Munkaerő-piaci járulék (1%)

Villamosenergia

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai
Áfa

Táppénz hozzáájrulás
Nyugdíjbiztositási járulék (24%)

Belföldi kiküldetés

Munkáltató által fizetett SZJA

Dologi kiadások összesen

Adók, díjak, egyéb befizetések 

                   Összesen:

Személyi jellegű juttatás

Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

Szakfeladat összesen:

 
 
 
 



10 10 0%
3 3 0%

Munkáltató által fiz. SZJA 6 6 0%
532 532 369 69%
551 551 369 67%

1 151 1 151 718 62%

13 278 13 278 9912 75%
Vezetői pótlék (46.000x12 hó) 552 0
Osztályfőnöki pótlék (7.600x4x12hó) 365 0
1 fő diákönkormányzat vez. pótlék 2400x12 29 0

946 946 660 70%
490 490 392 80%
581 581 499 86%

Jubileumi jutalom 583 583 583 100%
38 38 32 84%

300 300 191 64%
859 859 217 25%
790 790 470 59%

17 865 17 865 12 956 73%

0
0 21
0 7
0 13
0 8

4 479 4 479 3340 75%
86 86 7 8%

4 565 4 565 3 396 74%

Alapilletmény összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

                 Összesen

Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA

Illetménypótlék összesen:

Egyéb készletbeszerzés (tükör, fejl.játékok)

                      Összesen:
Logopédiai  foglalkozás, látásnevelés

Dologi kiadások

Személyi jellegű kiadások összesen:

         Szakfeladat összesen:

Személyi jellegű kiadások
8520211 Ált.isk. tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8 évfolyam

Munkaerő-piaci járulék (1%)

Term.egészségbizt.járulék (1,5 %)

Táppénz hozzájárulás
Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás

Túlóra, helyettesítés 
Közalk.egyéb munkavégzéshez k.juttatás (bérkompenzáció)

Egyéb sajátos juttatás (betegszab, tov.képz.)

Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

Étkezési hozzájárulás
Munkábajárás ktg.térít. 5 fő pedagógus rész.

Megbízási díj (történelem oktatás)

Nyugdíjbiztositási járulék (24%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 5 0%
75 75 46 61%
75 75 18 24%
7 7 15 214%

25 25 10 40%
Kisértékű tárgyi eszköz 2

78 78 33 42%
0 27

83 83 50 60%
175 175 172 98%
860 860 1269 148%
215 215 146 68%
436 436 72 17%
18 18 0 0%

Bejárati lépcső javítás 600 600 0 0%
1 000 1 000 0 0%

500 500 0 0%
500 500 0 0%
40 40 73 183%
21 21 24 114%

1 261 1 261 526 42%
10 10 4 40%

Egyéb különféle dologi kiadás 10 10 2 20%
164 164 43 26%
30 30 1 3%

6 188 6 188 2 533 41%

492 492 0%

Működési célú pénzeszköz átadás
Művészeti oktatás (zeneiskola) 365 365 0%

29 475 29 475 18 885 64%

572 572 286 50%
18 18 0%
31 31 7 23%

621 621 293 47%

0
0
0
0

159 159 77 48%
3 3 0%

162 162 77 48%

Munkaerő-piaci járulék (1%)

Folyóirat beszerzés

Egyéb anyagbeszerz.(tiszt.szerek,karb.anyag)

Munka, védőruha beszerzés

Egyéb készletbeszerzés (műa.padló + e.anyag)

Gyógyszer beszerz.
Irodaszer, nyomtatvány
Könyv beszerzés

Dologi kiadások

Tornaterem lejárat feletti tető javítás

Villamosenergia
Víz - csatornadíj 

Telefondíj

Közalk.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (bérkomp)

Szállítás (tanulóbérletek)
Gázenergia

Karbantartás, kisjavítás 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
Pénzügyi szolgáltatások kiadása
Áfa

Tornaterem mennyezeti lambéria javítás

Villámhárító készítés

Étkezési hozzájárulás

Belföldi kiküldetés

Munkáltató által fizetett SZJA

Dologi kiadások összesen

Szociálpolitikai és egyéb juttatások
Egyéb pénzbeli juttatás (tankönyv tám.)

Adók, díjak, egyéb befizetések 

          Szakfeladat összesen:

8520221 Sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai oktatása 5-8 évf.

Személyi jellegű kiadások összesen: 

Személyi jellegű kiadások

Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás

Alapilletmény 1 fő (25 %)

Nyugdíjbiztositási járulék (24%)
Munkaadót terhelő járulékok

Term.egészségbizt.járulék (1,5 %)
Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

                   Összesen



 

20 20 0%
Számlázott szellemi tevékenység 23

5 5 0%
Munkáltató által fiz. SZJA 6 6 0%

31 31 23 74%
814 814 393 48%

18 18 231 1283%

2 2 31 1550%
0
0
0

Táppénz hozzájárulás 0
2 2 31 1550%

20 20 262 1310%

52 877 52 877 35 594 67%

Eredeti Módosított Teljesítés
Teljesítés %-ban

Előirányzat Előirányzat 2012.év

1 fő dolgozó 2010.é. 12.h. illetm. 174
1 fő alapilletménye 01-11.hó 1916
Alapill. összesen 2090 2 090 2 090 1568 75%

0
Jubileumi jutalom 523 523 0%

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 22
6 6 0%

13 13 7 54%

125 125 30 24%

0
2 757 2 757 1 627 59%

0
0 2
0 1
0 2

706 706 424 60%

12 12 1 8%

718 718 430 60%

Szakfeladat összesen:

8904411 Közfoglalkoztatás

Részmidős dolg.alapilletménye 2011.12.hó 
Személyi jellegű kiadások

Dologi kiadások
Fejlesztő eszközök, játékok

Áfa

             Összesen

Általános iskola  összes. 

Munkaadót terhelő járulékok
Nyugdíjbiztositási járulék (12%)

Napköziotthoni ellátás 8559111

Term.egészségbizt.járulék (0,75 %)
Pénzb.egészségbizt.járulék (0,25%)

                   Összesen:
     Közfoglalkoztatás összesen:

Munkaerő-piaci járulék (0,5%)

Személyi jellegű kiadások

Étkezési hozzájárulás

Ezer Ft

Közalk.egyéb saj.juttatás (bérkompenzáció)

Munkábajárás ktg.térítés 1 fő ped.részére

Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

Munkaadókat terhelő járulékok

                 Összesen

Nyugdíjbiztosítási járulék ( x 24%)

Munkaerő-piaci járulék ( 1%)

Term.egészségbizt.járulék  (1,5%)

Szociális hozzájárulási adó 27%
Egészségügyi hozzájárulás

Egyéb ktg.tér. (pedag.szakkönyv tám)
                  Összesen

Egyéb sajátos juttatás (betegszab.,továbbképz.)

 
 



 
 

20 20 0%

Egyéb üzemeltetési fennt.szolg. 2

5 5 0%

24 24 7 29%

49 49 9 18%

3 524 3 524 2 066 59%

589 589 412 70%

Közalk.egyéb illetménypótléka 32
71 71 94 132%

30 30 19 63%

56 56 14 25%

746 746 571 77%

0
0
0
0

178 178 145 81%

6 6 0%

184 184 145 79%

11 11 0%

941 941 716 76%

Függő kiadások
57 342 57 342 38 376 67%

Vásárolt term.szolg. áfa
Munkáltató által fizetendő SZJA
             Összesen

Dologi kiadások

Egyéb készletbeszerzés
Dologi kiadások

Napközi összesen

Étkezési hozzájárulás 12500 x 10 hó x 45%

ÁMK összesen

Term.egészségbizt.járulék  (1,5%)

Tanulószobai nevelés összesen:

Pénzb.egészségbizt.járulék (0,5%)

Nyugdíjbiztosítási járulék ( x 24%)

Egészségügyi hozzájárulás

Tanulószobai nevelés 8559141

Munkaerő-piaci járulék ( 1%)

Alapilletmény

Szociális hozzájárulási adó 27%

Személyi kiadás összesen:
Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

Munkáltató által fiz. SZJA

Közalkalmazottak egyéb munkavégz.(bérkompenzáció)
Közlekedési költségtérítés

 
 


