Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. március 19-én
(hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 13. és a
14/d, e, f, g, h, i, j) napirendi pontokkal, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
4.) Hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
7.) Döntés Védőnői körzet működtetéséről
Előadó: Tuba Erik polgármester
8.) 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester

9.) Beérkezett pályázatok elbírálása
a) A 19/2006. rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
b) „Az év sportolója” címre beérkezett pályázatok elbírálása
c) Gyalogjárda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
10.) Döntés folyószámla hitelkeret igénybevételéről
Előadó: Tuba Erik polgármester
11.) Falunapi célkitűzések meghatározása, előkészületek
Előadó: Tuba Erik polgármester
12.) Pályázati lehetőségek
a) 2/2012. BM rendelet (létszámcsökkentés)
b) 3/2012. BM rendelet (ÖNHIKI)
c) 4/2012. BM rendelet (sportöltöző)
Előadó: Tuba Erik polgármester
13.) 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás
Előadó: Tuba Erik polgármester
14.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek
a) Csatlakozás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez
b) Pannon-Víz Zrt. részvényvásárlás
c) 2012. évi szemétgyűjtő akció
d) Megbízási szerződés villamos energia beszerzés szakmai támogatására
e) Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
f) Kapuvár-Beledi
Kistérség
Többcélú
Társulása
mozgókönyvtári
feladatellátásra kötött megállapodásának módosítása
g) Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
h) Tachográf beszerzése közösségi buszba
i) Központi Háziorvosi Ügyelet támogatása
j) Hozzájárulás a térítési díjak megállapításához
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Ezek után megkéri Kovácsné Somogyi Mónika képviselőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az elmúlt időszak rendezvényeiről, melyek a Soós Imre Kulturális Központban
kerültek megrendezésre.

Kovácsné Somogyi Mónika képviselő-testületi tag: elmondja, hogy megrendezésre került a
farsang, amin sajnos nagyon kevesen vettek részt, mindössze 4 gyerek öltözött jelmezbe. Kvíz
partit rendeztek, melyen 4 db 7 fős csapat vett részt. Eckrich Béla nyugdíjas iskolaigazgató
előadásán 80 fő, a Március 15-i ünnepségen 45-50 fő, a Nőnapi ünnepségen pedig 160 fő vett
részt.
A képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a mozgókönyvtári feladatellátásról. (Beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
6/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mozgókönyvtári
feladatellátásra
vonatkozó
beszámolót
az
előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a kapuvári Rábaközi Művelődési
Központ és Városi Könyvtárral a mozgókönyvtári feladatellátásra
vonatkozó megállapodásban foglaltak érvényesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
3.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2012. január 1-től törvényi módosítás kapcsán a
normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a jegyző hatásköre és feladata. Ezért van
szükség a szociális rendelet módosítására, illetőleg a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
rendelkezések hatályon kívül helyezésére. A támogatást igénylőknek, illetőleg a támogatásra
jogosultaknak a központi költségvetés 90%-ban finanszírozza le az önkormányzat részére a
támogatást, 10%-ot pedig az önkormányzat saját bevételeinek terhére tesz hozzá. (Rendelet a
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

2/2012.(III.20.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
10/2011.(IX.28.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint
módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
4.) Hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a 2012. évi hulladékszállítási díjakra vonatkozóan
várhatóan a Parlament az elkövetkezendő hetekben fog dönteni. Az önkormányzat által
elfogadott lakossági hulladékszállítási díjak megállapítása jelenlegi formájában nem felel meg
a törvényi feltételeknek, mivel a Rekultív Kft. javaslata magasabb emelést tartalmaz, mint a
hulladékszállítási törvényben foglalt mérték, amely szerint a 2012-es díjak nem haladhatják
meg a 2011. évi díjak mértékét. Ennek megfelelően a képviselő-testületnek a jelenlegi
rendeletét hatályon kívül kell helyezni, mivel az ellentétes a jelenleg hatályban lévő törvényi
rendelkezéseknek.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a jelenleg hatályos hulladékszállítási díjakról szóló
rendeletét hatályon kívül helyezi, majd egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2012.(III.20.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról szóló
13/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
5.) Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy törvényi módosítás következett be, a Parlament
meghatározta a közüzemi díjakról szóló törvényt. Az infláció mértékénél magasabb díjemelést
nem lehetett volna meghatározni, ezért kell módosítani január 1-től visszamenőlegesen a vízés csatornadíj megállapításáról szóló rendeletet. Mivel kedvezőbb díjakról van szó, erre a
törvény lehetőséget biztosít. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a rendeletmódosítással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:

4/2012.(III.20.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékére vonatkozó
önkormányzati rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
6.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az utolsó 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
saját és központi hatáskörben történik. Az előző módosításhoz képest a költségvetés 2.294e
forinttal csökkent. A főösszeg 151.085e forint. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletmódosítást az előterjesztés szerint
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
5/2012.(III.20.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.(II.03.)
rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
7.) Döntés Védőnői körzet működtetéséről
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt évek során csökkent az önkormányzat
fenntartásában üzemeltetett védőnői körzet gyermeklétszáma. A feladatfinanszírozással
csökken a központi támogatás. A Védőnői Szolgálat megszüntetése létszámleépítést jelent, a
védőnő jelenleg GYES-en van. A Beledben működő 2 védőnői körzet közül az egyik
alacsonyabb létszámmal működik, mellyel szakmailag indokolt az összevonás, az ÁNTSZ
szóban tett már erre javaslatot. A szolgáltatási szint továbbra is megmaradna. Amennyiben a
testület az önálló védőnői körzet megszüntetése mellett dönt, az ÁNTSZ-től kér a teendőkkel
kapcsolatos tájékoztatás, illetőleg véleményt. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület az önálló védőnői körzet megszüntetésével egyetértett, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:

7/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
gyermeklétszám csökkenése miatt – szükségesnek tartja 2013. január
1-től a rábakecöli védőnői körzet megszüntetését.
Utasítja a polgármestert, hogy a megszüntetés, illetőleg a Beled
körzethez történő átszervezés ügyében folytasson tárgyalásokat az
ÁNTSZ csornai vezetőjével, és Beled Város Önkormányzat
polgármesterével.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
8.) 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2012-re nem tervezett közbeszerzési eljárást.
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
9.) Beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) A 19/2006. rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Tuba Erik polgármester: ismerteti a civil szervezetek által benyújtott pályázatok szerint az
igényelt támogatásokat:
Magyar Vöröskereszt:
Napsugár Nyugdíjas Klub:
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány:
Tűzoltó Egyesület

60.000 Ft Római Katolikus Egyház: 200.000 Ft
45.000 Ft Horgász Egyesület:
200.000 Ft
200.000 Ft Pajtaműhely Alapítvány: 200.000 Ft
100.000 Ft

A képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt részére 50.000 Ft, a Római Katolikus
Egyházközség részére 180.000 Ft, a Napsugár Nyugdíjas Klub részére 45.000 Ft, a Horgász
Egyesület részére 150.000 Ft, a Rábakecöl Iskoláért Alapítvány részére 125.000 Ft, a
Pajtaműhely Alapítvány részére 200.000 Ft, a Tűzoltó Egyesület részére pedig 50.000 Ft
támogatást állapított meg, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2006.(XII.30.) rendelete értelmében – pályázat alapján – a Magyar
Vöröskereszt Rábakecöli Alapszervezete részére 50.000 Ft, a
Rábamenti Horgász Egyesület részére 150.000 Ft, a Rábakecöl
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 50.000 Ft, a Római
Katolikus Egyházközség részére 180.000 Ft, a Napsugár Nyugdíjas
Klub részére 45.000 Ft, a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány részére
125.000 Ft, a Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési
Alapítvány részére 200.000 Ft támogatást biztosít a működési
költségek finanszírozására elszámolási kötelezettséggel.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a civil szervezetek
vezetőit értesítse, és a támogatási megállapodást kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
b) „Az év sportolója” címre beérkezett pályázatok elbírálása
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy „Az év sportolója” címre kiírt felhívásra 1 pályázat
érkezett, Kovács Gerda pályázata. (Pályázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület Kovács Gerda pályázatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
9/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a kiírt
pályázat alapján – Kovács Gerda Rábakecöl, Ady Endre u. 14. szám
alatti lakos részére „Rábakecöl 2011. év sportolója” címet és a hozzá
járó 15.000 Ft pénzjutalmat adományoz.
Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetést a pénzjutalommal együtt a
2012. évi Falunap keretében adja át.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. augusztus 4.
c) Gyalogjárda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy gyalogjárda felújítására a Dózsa utca 7-14. számig,
150 méteres szakaszra (8 házat érint), és az Arany János utcára adtak be pályázatot. Ez utóbbi
utca a zsaluanyagot biztosítja. Javasolja mindkét pályázatot elfogadni.
A képviselő-testület a pályázatokat elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

10/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
benyújtott pályázatok alapján az Arany János utcában és a Dózsa utca
7-14. közötti szakaszon támogatja a megrongálódott járda felújítását a
felújításhoz szükséges építési anyagok biztosításával a két utca
tekintetében összesen legfeljebb 1.000.000 Ft keretösszegig. A
munkák kivitelezését az utcák lakói végzik térítés nélkül.
Utasítja a polgármestert, hogy a munkák megszervezéséről és az
építőanyag biztosításáról a lakók részére gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. október 31.
10.) Döntés folyószámla hitelkeret igénybevételéről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt évben 25 millió forint hitelkeret
biztosítására kötöttek szerződést, amely májusban lejár. Ezt 1 évvel meg kellene
hosszabbítani, de 15 millió forint hitelkeretre javasolja megkötni a szerződést. (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátás zavartalan működése céljából a 2012-es
évben szükségesnek tartja 15.000.000 Ft összeg erejéig likvid
hitelkeret megállapodás megkötését a számlavezető beledi Kis Rába
menti Takarékszövetkezettel.
A hitel kamata: 3 havi BUBOR + 1% kamat + 1% forgalom
elmaradási díj + 1% rendelkezésre tartási díj.
Utasítja a polgármestert, hogy a hitelkeret megállapodás megkötéséről
a számlavezető pénzintézettel gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
11.) Falunapi célkitűzések meghatározása, előkészületek
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a falunapi főzésre elkészítette a felhívást
(mellékelve). Elmondja továbbá, hogy a West zenekar vállalja a falunapon az esti bált
120.000 Ft-ért, mely magába foglalja az egész napi hangosítás díját. Sztárfellépő a falunapon
az UFO együttes.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

12.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) 2/2012. BM rendelet (létszámcsökkentés)
Tuba Erik polgármester: javasolja, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázatról ne
tárgyaljanak, jelenleg nem aktuális.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
b) 3/2012. BM rendelet (ÖNHIKI)
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázati kiírás alapján sok feltételnek
megfelelnek, amely többletpontokat jelent az önkormányzatnak. Javasolja a pályázat
beadását. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
12/2012.(III.19.) Határozat
1. Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban:
6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. A képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1én 1000 fő alatti, és a Beled székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II.
a) a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről
döntött, és a 2012-es évben
- építményadó jogcímen 600.000 Ft,
- magánszemélyek kommunális adója jogcímen 700.000 Ft,
- iparűzési adó jogcímen 3.500.000 Ft
összegű bevételt tervez.
III.
a) az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét
45.015.000 Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.
a) az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.

c) 4/2012. BM rendelet (sportöltöző)
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a sportöltöző felújítására korábban már adtak be
pályázatot. Javasolja, hogy dolgozzák át, és adják be a pályázatot. (Előterjesztés a
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
13/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Belügyminisztérium által
kiírt „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások” keretén belül az önkormányzat tulajdonában
lévő sportöltöző nyílászáró cseréjére.
A beruházás összköltsége: 989.428 Ft (ÁFA-val együtt);
Az igényelt támogatás összege: 791.542 Ft (ÁFA-val együtt);
Önerő mértéke: 197.886 Ft (ÁFA-val együtt).
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. március 31.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az energetikai pályázat még nem került kiírásra. Az
IKSZT vonatkozásában szeretne pályázni, kazánra. Jelenleg 100-as kazán van az épületben,
ha ez megjavítható, 40-es kazánnal rá lehetne segíteni.
Lehetőség van továbbá csoportoknak pályázni festékanyagra és eszközökre, épületek
kifestésére. A pályázat szerint lehetőség van videó feltöltésére is.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
13.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: ismerteti a 2012. évi módosított költségvetési rendeletet. (Rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
6/2012.(III.20.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.)
rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

14.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Csatlakozás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2013. január 1-től megszűnik a Kistérségi Társulás.
Ezáltal is, és mivel főállású polgármester nem lehet országgyűlési képviselő, gyengül az
önkormányzatok képviselete. A Kistérségi Társulásnak jelenleg 20 Ft/fő tagdíjat fizetnek, a
TÖOSZ tagdíja szintén ennyi, tehát a költségvetésben plusz teherrel nem jár. A Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének kb. 1700 település a tagja.
A képviselő-testület a csatlakozással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja
csatlakozási
szándékát
az
önkormányzatok
érdekvédelmét ellátó Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségéhez. Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012-es
évben a 20 Ft/lakos tagdíjat a szövetség részére átutalja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a TÖOSZ elnökségét
értesítse, és a tagdíj átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
b) Pannon-Víz Zrt. részvényvásárlás
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Dunakiliti és Dunasziget Községek Önkormányzatai
törzsrészvénnyel rendelkeznek a Pannon-Víz Zrt-ben, melyet felajánlottak megvételre a
Pannon-Víz Zrt. tulajdonosainak és a Pannon-Víz Zrt-nek. Az önkormányzatnak nyilatkozni
kell arról, hogy elővásárlási jogával kíván-e élni. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
15/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dunakiliti és Dunasziget Önkormányzatok tulajdonát képező és
általuk felajánlott Pannon-Víz Zrt-ben lévő törzsrészvényeit nem
kívánja megvásárolni, illetőleg elővásárlási jogával nem kíván élni.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Pannon-Víz Zrt-t
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 06.

c) 2012. évi szemétgyűjtő akció
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy április 23-án kerül megrendezésre az országos
szemétszedési akció. Április 28-án, szombat, 14 órára szeretné meghirdetni a szemétgyűjtést.
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
d) Megbízási szerződés villamos energia beszerzés szakmai támogatására
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Sourcing Hungary Kft. villamos energia beszerzés
szakmai támogatása céllal kereste meg a hivatalt, mivel szabadpiacon beszerezhető az
energiaszolgáltatás. A villamos energiát jelenleg az EON szolgáltatja. A cég haszna a
megtakarításból 30% + ÁFA. Körjegyzőségi szinten kellene, mivel így nagyobb a
megtakarítás. Az önkormányzatok intézményei és a közvilágítás tartozik bele. Hogy minél
jobban járjon a körjegyzőség, további ajánlatok bekérésére is lehetőség van.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
16/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a villamos energia tender csoportban történő
beszerzésének lebonyolításával és a lebonyolítás szakmai
támogatásával kapcsolatban további ajánlatok bekérését, a
legkedvezőbb ajánlat kiválasztása érdekében.
Utasítja a polgármestert,
gondoskodjon.

hogy
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árajánlatok

bekéréséről

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
e) Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását Fertőd és Fertőszentmiklós csatlakozása miatt kell módosítani. (Előterjesztés
a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár
székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását – Fertőd és Fertőszentmiklós
városok csatlakozása miatt – elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvár-Beledi
Kistérség Többcélú Társulás elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. március 21.
f) Kapuvár-Beledi
Kistérség
Többcélú
Társulása
feladatellátásra kötött megállapodásának módosítása

mozgókönyvtári

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a mozgókönyvtári feladatellátásra kötött
megállapodás 2012. január 1-től módosul. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása mozgókönyvtári
feladatellátásra kötött megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
18/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
Társulási Tanács kérésére – a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú
Társulása mozgókönyvtári feladatellátásra kötött megállapodását az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács
elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. március 21.
g) Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítására technikai változások miatt kerül sor, pl. KSH szám,
pénzforgalmi jelzőszám, stb. (Módosítás jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:

19/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását – a
Társulási Tanács kérésére – az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. március 21.
h) Tachográf beszerzése közösségi buszba
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a közösségi buszba tönkrement a tachográf, új
beszerzése 175.000 Ft. Saját fuvarban és iskolabuszként nincs rá szükség, viszont külső
személyszállítást tachográf nélkül nem lehet végezni. Elmondja továbbá, hogy mivel a busz a
Kistérségi Társulásé, nem tudni, hogy az önkormányzatnál maradhat-e.
A képviselő-testület a tachográf beszerzését támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
20/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás
tulajdonában, és a Rábakecöli Önkormányzat használatában lévő Ford
Transit iskolabuszba 1 db tachográf beszerzésére, illetőleg
beszerelésére 175.000 Ft + ÁFA költségkeret biztosítása mellett.
Utasítja a polgármestert, hogy a tachográf beszerzéséről és az
iskolabuszba történő beszereléséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
i) Központi Háziorvosi Ügyelet támogatása
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet működésére 16
Ft/fő/év összegű támogatást kért az önkormányzatoktól, Rábakecöl esetében ez 12.448 Ft/év.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

21/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
Kapuvár székhellyel működő Központi Háziorvosi Ügyelet kérésére –
elfogadja, hogy a 2012-es évben a diszpécserszolgálat működtetéséhez
szükséges lakosságarányos hozzájárulás 16 Ft/lakos összegben
kerüljön meghatározásra.
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról a Központi
Háziorvosi Ügyelet részére gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
j) Hozzájárulás a térítési díjak megállapításához
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a jogalkotásról szóló törvény előírja, hogy
amennyiben társulás keretében működik az oktatási és szociális feladatellátás, a társulásban
részt vevő önkormányzatoknak a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Beled a térítési díjakat
rendeletben megalkossa.
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
22/2012.(III.19.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése
alapján hozzájárul ahhoz, hogy az étkezési és a szociális ellátás térítési
díjairól Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendeletet alkosson, és annak hatálya Rábakecöl község közigazgatási
területén érvényesítésre kerüljön.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,15
órakor bezárta.
K.m.f.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
1/2012. (I.30.) határozat civil szervezetek támogatásának felhasználásáról szóló beszámolók
elfogadásáról
2/2012. (I.30.) határozat pályázat kiírása a 19/2006.(XII.29.) rendelet alapján
3/2012. (I.30.) határozat pályázat kiírása gyalogjárda felújítására
4/2012. (I.30.) határozat a Pannon-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetői szerződésmódosításáról
5/2012. (I.30.) határozat a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött
közszolgáltatói szerződésről
2012. március-június időszakra 3 fő közfoglalkoztatására nyertünk el támogatást.
A könyvtári rend kialakítására 20 eFt, vonalkódok mozgókönyvtári állományhoz 30 eFt
értékben rendeltem meg szolgáltatásokat az Ellátótól. A Mozgókönyvtár 2011. évi normatíva
felhasználásáról határidőre elszámoltunk.
2012. február 25. napján a mezőgazdasági vállalkozókkal, gazdálkodókkal valamint a
vadásztársaság képviselőjével egyeztetést tartottunk a mezőgazdasági utak állapotáról, melyen
a jelenlévő gazdálkodók egy nap társadalmi munkát ajánlottak fel, amit március elején a
„Majori úton” teljesítettek is.
Márciusban elkészült a Petőfi utca padkafelújítása br. 477.113,- Ft értékben.
Az M86 fejlesztés kapcsán az Önkormányzat tulajdonát érintő 6 ingatlan kisajátítási eljárása
megindult.
A Kapuvári Rendőrkapitányság támogatására gesztroként szerződéseket megkötöttük.
Az IKSZT beruházásra 41.739.530,- Ft támogatás a mai napon megérkezett.
Valamint többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő
egyeztetések.
Rábakecöl, 2012. január 30.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529, 06-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
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Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
2. napirend: Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2008. március 5-én megállapodást kötött a Rábaközi
Művelődési Központ és Városi Könyvtárral mozgókönyvtári feladatellátásra. A megállapodás a
települési önkormányzatok társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv., és a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetéséről szóló törvény mozgókönyvtári
feladatellátásra vonatkozó része alapján született. A Megállapodást a Társulás 2008. március 5-e óta
többször módosította. A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár és a települések minden
évben maradéktalanul elszámoltak a kötött felhasználású normatíva összegekről. A feladatellátásról
szóló beszámolót a Társulás 2011. évben a 19/2011.(VI.29.) határozatával fogadta el.
2009. március 1 óta a többcélú társulás minden települése részt vesz a mozgókönyvtári
feladatellátásban, kivéve a szolgáltató Kapuvár Várost, valamint Beled Várost, amely települések
intézményei továbbra is szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Listáján, és mint városi könyvtár
biztosítják az ellátást saját településük polgárai számára.
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár minden társult településsel külön szerződésben
rögzítette az alapszolgáltatások, valamint a kiegészítő szolgáltatások körét. Az alapszolgáltatás minden
településnek egységes, a kiegészítő szolgáltatásokat megállapodás alapján külön díjazás ellenében
igényelhetik az önkormányzatok. A kiegészítő szolgáltatások azért kerültek külön meghatározásra,
mert az vagy egyszeri szolgáltatás, (pl. a raktári rend kialakítása) vagy olyan szolgáltatás, amit képzett
könyvtáros helyben elvégezhet, és csak azoknak a könyvtáraknak kell megrendelni, ahol nincs
szakember a kiegészítő szolgáltatás elvégzésére.
A könyvtári szolgáltatás tartalmát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény határozza meg. A jogszabály hatálya kiterjed a nem
nyilvános könyvtárakra is. A törvény 64. § (1) bekezdése szerint a települési könyvtári ellátás
biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata, melyet a községi, városi önkormányzat
nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár
fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti.
A feladatokat a 1997. évi CXL törvény 55. §, és 65. §-a részletezi.
1. A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi (Jelen esetben az RMK)
2. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
3. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
4. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
5. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

6. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
7. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
8. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
Fentiek alapján tehát a jogszabályi feltételeket teljesíti az a település, melynek könyvtári szolgáltató
helye megfelel az alábbi kritériumoknak:
1. Heti legalább két alkalommal összesen 6 órás nyitva tartás.
2. Internet, számítógép a könyvtárak közötti információcsere biztosítása érdekében.
3. Az informatikai rendszerhez nélkülözhetetlen alapvető szoftverek, böngésző, könyvtári szoftver.
(A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár esetében a BibiloBase program, valamint a
feldolgozáshoz szükséges Excel program).
4. A könyvtári állomány kezeléséhez vonalkód leolvasó.
5. A könyvtári szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen könyvtári rend kialakítása, selejtezés,
dokumentum feltárás. Amennyiben a településen ez nem megoldható önerőből (könyvtáros
végzettségű szakember hiánya miatt), akkor a kiegészítő szolgáltatást meg kell rendelni a
szolgáltató könyvtártól. Az önkormányzat a megrendelésnél figyelembe veszi az ellátó könyvtár
javaslatait.
2011. évben a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása a normatíva átadásról kötött
megállapodás 9. pontja alapján a helyszínen ellenőrizte a normatíva felhasználásának jogszerűségét.
Az ellenőrzésre október hónapban került sor, a szolgáltató könyvtár és a kistérségi iroda munkatársai
részvételével. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvek készültek, melyek ajánlásokat tartalmaznak a feltárt
hiányosságok pótlására, valamint a továbblépési lehetőségekre.
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2011-ben az önkormányzatok megrendelésérére
az alábbi munkákat végezte el a feladatellátó helyeken:
Babót
Cirák
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud

Könyvállomány számítógépes feldolgozása, állományellenőrzés
Vonalkódozás, feldolgozáshoz felkészítés
Vonalkódozás, feldolgozáshoz felkészítés
Állományellenőrzés
Könyvtári állomány ellenőrzése, selejtezés, megkezdődött
számítógépes feldolgozása
Raktári rend kialakítása, leltározás

az

állomány

Az elvégzett munka eredményeképpen elmondható, hogy Mihályi, Cirák, Gyóró, Dénesfa, Vitnyéd,
Osli és Vadosfa a jogszabályban meghatározott, könyvtárak közötti információáramlást
maradéktalanul biztosítja, a kölcsönzés számítógépes nyilvántartásuk (a Bibliobase program
működtetésével), valamint adatszolgáltatásuk naprakész.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodásban rögzítette a feladatellátásra
igényelhető normatíva átadásának módját és arányát. 2008-ban a központi forrás összege 1 300 000,
2009-ben 1 180 000 Ft volt. 2010-ben a mozgókönyvtári feladatellátásra igényelhető normatíva egész
évre járó összege 1 000 000 Ft volt. 2011-ben a normatíva összege településenként 800 000 Ft-ra
csökkent. A jogszabályban meghatározott nyitvatartási kötelezettség az 1500 fő alatti hetente legalább
két nap, összesen minimum hat óra, az 1500 fő feletti települések számára hetente legalább négy nap,
összesen minimum tizenkét óra. A nyitvatartási feltételeket minden település vállalni tudta.
A Megállapodás szerint 2011. évre járó normatíva összegéből 30% a szolgáltató intézményt, a
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtárt, a 70% pedig a településeket illeti. A Társulás és a
települések között született megállapodás értelmében a 2011-ben felhasznált normatíva összegekről a

szolgáltató, Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a települési önkormányzatok
2012. február 15-ig elszámolnak. Az elszámolás megtörtént.
A feladatellátás megvalósításához felhasznált összegekről a Rábaközi Művelődési Központ és Városi
Könyvtár az alábbi bontásban számolt el:
Település
1.

Babót
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Összesen

Állománygyarapításra
fordítható összeg (Ft)
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
1 280 000
Települések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Babót
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Összesen

Ténylegesen
elköltött összeg (Ft)
80 276
80 167
80 604
79 676
80 121
80 201
81 844
79 773
80 492
79 867
80 305
80 011
80 288
80 145
80 818
80 331
1 284 919
RMK költségei keretösszege
(30%)
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
4 800 000

RMK összes települést érintő költségei
Törzsállomány gyarapítás
Bérjellegű kifizetések
Egyéb költség
Könyvbeszerzés
Összesen

649 133
2 317 358
548 590
1 284 919
4 800 000

Gyarapodás
db
56
46
55
49
59
48
51
59
50
79
56
52
37
48
48
50
843

A feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok elszámolt költségei:
Település
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Normatíva keretösszeg
(70%)

Babót
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Összesen

700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
700 000
11 200 000

Benyújtott számlák
alapján elszámolható
költség
709 799
722 634
819 650
768 900
744 466
954 695
732 355
743 455
738 900
824 034
766 392
725 729
710 302
1 128 995
724 502
780 105
12 594 912

A települések helyben állománygyarapításra fordított költségei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Település
Babót
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

Állománygyarapítás
189 014
0
0
96 848
0
0
0
73 565
0
0
14 660
115 680
0
62 185
132 063
2 100

Összesen

686 115

Összegezve tehát a települések és a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár együttesen, a
kötött felhasználású központi normatívával együtt 17 394 912 Ft-ot költöttek mozgókönyvtári
feladatok ellátására, melyből 16 000 000 Ft a központi forrás összege volt.

Rábakecöl, 2012. január 30.
Beszámolót készítette: Dudás Dóra Judit közszolgálati ügyintéző

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelettervezete a szociális igazgatás és szociális ellátás
helyi szabályozásáról szóló 10/2011.(IX.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

1.§ A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló módosított
10/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a hatályát veszti.
2.§ Ezen rendelet 2012. …. lép hatályba.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyző

Címzett: Rábakecöl Polgármesteri Hivatal
9344 Rábakecöl, Kossuth L. u. 129.
Tuba Erik Polgármester Úr
Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.
9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.
Tárgy: 2012. évi lakossági hulladékszállítási díjak

Tisztelt Polgármester Úr!
Mint Önök előtt is ismert, hogy a Parlament módosította a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. Törvényt. A törvény módosítására a 2011. évi CCI. Évi törvény
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról keretében került sor.
A törvény módosításának legfontosabb eleme, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. Törvény Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a
következő 57. §-sal egészült ki:
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben
nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben
2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.
(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat
képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb
mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja
meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.”
Bár a törvény elfogadása után a hulladékszállítási közszolgáltatókat tömörítő
szakmai szervezet a Köztisztasági Egyesülés kezdeményezte az illetékes
Minisztériumnál és egyéb szerveknél a jogszabály felülvizsgálatát és visszavonását,
ez irányú törekvése azonban idáig nem vezetett eredményre és kétséges, hogy a
jövőben eredményes lesz-e. Az erre irányuló egyeztetések jelenleg is folyamatban
vannak, annak lezárására várhatóan 2012 első negyedévének végéig kerül sor.
Mivel cégünk a 2012. évi díjelőterjesztéseket a jogszabályi követelményeket
alkalmazva a várható költségek és ráfordítások figyelembe vételével készítette el, így
a benyújtásra és az Önkormányzatok által elfogadásra került díj hivatott biztosítani a
jelenlegi közszolgáltatási színvonal fenntarthatóságát.

Amennyiben a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft a 2011. évi CCI.
Évi törvény Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló jogszabály szerint 2012. évben nem emelheti a

hulladékszállítási közszolgáltatási díjat, így sajnos arra kényszerül, hogy a 2012. évi
közszolgáltatás tartalmát csökkentse az alábbi szerint:
1. „KEOP – 1.1.1 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése pályázathoz szükséges önrész” célalap jogcímén beszedett
díjrész összegének a 2011-ben alkalmazott közszolgáltatás változatlan
tartalommal történő fenntartására való fordítása 2012-ben. Ez esetben
vagy az önkormányzat fizeti meg a kieső KEOP önrész, vagy a
Nagytérségi Társulás egységesen eltekint 2012 évben ennek más
önkormányzati forrásból történő befizetésétől.
Mivel nevezett célalap értéke szinte pontosan a tavalyi évben megszavazott
díjemelés értékével egyezik meg, így egyrészt a december 30-án elfogadott és
másnap hatályba lépett törvénynek is megfelel mostani előterjesztésünk, másrészt a
decemberben tárgyalt és elfogadott előterjesztésünk szakmai programja – nevezett
KEOP célalap elhagyásával ugyan -, sem sérül, annak tejesítésének sincs akadálya.
Törvényi változás esetén a helyi rendeletben foglalt díjtételeket ismét szükséges lesz
módosítani az új szabályozásnak megfelelően, ez esetben a KEOP célalap
visszaállítása is megtörténne.
Kérjük a fenti kérésünk megvitatását és annak elfogadását.

Mosonmagyaróvár, 2012. február 27.

Tisztelettel:
Nagy Lajos
ügyvezető igazgató

Hancz Attila
közszolgáltatási cégvezető

TERVEZET
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének
…./2011.……………….Rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 1/2011.( II.03.) rendelet
módosításáról
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az Önkormányzat
1/2011.( II.03.) rendeletét továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A „R” 1.-9. §-ban foglalt 1-7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.

A „R” 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. §.
/1/ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét

99 779 e Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét

151 085 e Ft-ban,

c.) hiány összegét

51 306 e Ft-ban

módosítja.
Ezen belül :
14 181

e Ft személyi juttatás,

4 163 e Ft munkaadókat terhelő járulék,
25 441

e Ft dologi jellegű kiadások,

16 999

e Ft működési célú támogatások és átadások,

7 340

e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,

70 858

e Ft felújítási kiadások,

4 401

e Ft beruházási kiadások,

7 702

e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások

jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint.

/2./ A költségvetés létszámkeretét
bontásban.

8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti

/3./ A közfoglalkoztatott 6 fő a közfoglalkoztatási terv alapján.

3. §
Ezen rendelet kihirdetése napján lép életbe.

Tuba Erik sk.

Dr. Gál László sk.

polgármester

jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése …2011.

Rábakecöl , 2011.. ………………………..

. megtörtént.

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására

Központi
Hatáskörben
Rábakecöl
Bevétel

Jav. mód./+/

Egyéb központi támogatás
841 901 9
94719
841 901 9
94312

+

Összesen:

+

Ezer Ft
Jav. mód. /-/

27
- 1 321

27

- 1 321

Kiadás

Jav. mód./+/

Bérkompenzáció
841 126 512176
53111

szem. juttatás
járulékok

5
1

841 403

512176
53111

10
5

862 101

512173
53111

5
1

882 111 1Rendszeres szoc. segély
5831123
Összesen:

Rábakecöl, 2011.12.31.

Jav.mód./-/

- 1321
+ 27

- 1 321

Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítás 2.

Saját
Hatáskörben
Rábakecöl
/ezer Ft/
Bevétel
Jav. mód./+/
Jav. mód. /-/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------841 906 9 Finansz. műveletek
45132
hitel
+ 16 306
4523111 hitel
- 7 126
43131
Pü váll-tól hitelfelvét
+ 9 194
841 354 1 IKSZT
465111 Beruh. célú tám. bevétel

Összesen:

Kiadás

- 19 374

+ 25 500

Jav. mód./+/

841 126 1
592122 Tartalék
841 354 1 IKSZT
573121 Folyó kiadás

- 26 500

Jav.mód./-/

- 2 000
+ 1 000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
+ 1 000
- 2 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rábakecöl,2011.12.31.

1/a.sz. melléklet
Rábakecöl Községi Önkormányzat

/2011.

mód.3.
) rendeletéhez

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Megnevezés

I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.25. sor)
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1s .sor
2.2 Helyi adók( 16.ű., 10 .sor)
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18. sor)
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11. és 19-24. sor)
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor)
1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38. sor)
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor)
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok)
1.6.Egyéb központi támogatás
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű. 13. sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor)
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,14. 17. sor)
IV. Támogatásértékű bevétel
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor)
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)

2011. évi
ei.
mód.1.
mód.2.
mód.3.
37 020
37 020
37 020
37 020
2 252
2 252
2 252
2 252
34 768
34 768
34 768
34 768
4 500
28 818
1 450

4 500
28 818
1 450

4 500
28 818
1 450

4 500
28 818
1 450

11 836
7 399

12 035
7 399
102

12 087
7 399
102

10 793
7 399
102

4 437

4 437

4 437

3 116

4 305

97
4 305

149
4 305

176
4 305

4 305

4 305

4 305

4 305

57 012
10 396
7 097
46 616

57 012
10 396
7 097
46 616

57 569
10 953
7 097
46 616

38 195
10 953
7 097
27 242

V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor)
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)
1. Működési célú hitel felvétel
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor)
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61.
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

32 932
7 126
25 806

32 932
7 126
25 806

32 932
7 126
25 806

51 306
16 306
35 000

9 466
9 466

9 466
9 466

9 466
9 466

9 466
9 466

152 571

152 770

153 379

151 085

KIADÁSOK
Megnevezés
Költségvetési kiadások
1. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
02. űrlap 49. sor
2. Munkaadókat terhelő járulékok 02 . Ű 56. sor
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor

2011. év

mód.1.

mód.2.

mód.3.

2. sz. melléklet

42 609
14 044
4 124
24 441

42 706
14 121
4 144
24 441

42 758
14 161
4 156
24 441

43 785
14 181
4 163
25 441

2. Működési célú pe. átadások és támogatások

3. sz. mell.

16 999

16 999

16 999

16 999

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

4. sz. mell.

8 002

8 104

8 661

7 340

5. Működési kiadások összesen

67 610

67 809

68 418

68 124

6. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 05. 31. sor
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val
05. 06. sor
3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor
államh. kívülre
állam. belülre

4 401
70 858
7 702
4 802
2 900

4 401
70 858
7 702
4 802
2 900

4 401
70 858
7 702
4 802
2 900

4 401
70 858
7 702
4 802
2 900

2 000

2 000

2 000

0

2 000

2 000

2 000

0

4. Működési hitel visszafizetése

7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
8- Tartalék
ebből működési tartalék
fejlesztési tartalék

06. 17. 43. 60. sor

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

152 571

152 770

153 379

151 085

2.sz. melléklet
/
Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai

Megnevezés
I. Igazgatási kiadások
841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg

841 112 1 Önkormányzati jogalkotás

I. Igazgatási kiadások

Kiadás
össz.

Béralap

TB

Dologi

Létszám

a
b
c.
d
a
b
c.
d.
a.
b.
c.
d.

6 403
6 427
6 440
6 446
3 936
3 936
3 936
3 936
10 339
10363
10 376
10382

1 466
1 485
1 495
1500
2 848
2 848
2 848
2 848
4 314
4333
4343
4348

373
378
381
382
769
769
769
769
1 142
1147
1 150
1151

4 564
4564
4564
4564
319
319
319
319
4 883
4883
4883
4883

1
1
1
1

a
b
c.
d.
a
b
c.

2 591
2 591
2 591
2 591
1 563
1 563
1 563

1 134
1 134
1 134
1 134

290
290
290
290

1 167
1 167
1 167
1 167
1 563
1 563
1 563

1
1
1
1

1
1
1
1

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás
493-909

2. Közutak, hidak üzemeltetése
522-110

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód.2.
d. mód.3.

d.
a.
b.
c.
d.
a
b
c.
d.

1563
1 135
1 135
3 335
4 335
1 625
1 625
1 625
1 625
5 647
5 671
3 684
3699
442
442
442
442
168
168
168
168

11. Család és nővédelmi gondozás
869-041

a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
e.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b

12. Háziorvosi alapellátás

a.

4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841-354

5. Közvilágítási feladatok
841-402

6. Város és községgazd.
841-403

7 Ápolási díj alanyi jogon
882-115

8. Lakosság felkészítése, tájékoztatása
842-532

9. Katasztrófavédelem
842-543

10. Mns oktatást kieg. Tev
856-099

760
760
760
760
3 625
3625
3 425
3425
2 411
2435
2 447
2447
7414

878
878
878
878

237
237
237
237

1 598
1 617
1 627
1637

408
413
416
421
442
442
442
442

1563
20
20
2 220
3 220
1 625
1 625
1 625
1 625
3 641
3 641
1 641
1641

2
2

1
1
1
1

168
168
168
168

1 625
1644
1653
1653
3 092

439
444
447
447
788

760
760
760
760
3 625
3625
3 425
3425
347
347
347
347
3 534

1
1
1
1
2

862-101

13. Ifjúságegészségügyi gondozás
869-042

14 Rövid időtartamú közfogl.
890-441

15 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.

16. Könyvtári szolgáltatások
910-123

17. Sporlétesítmények működtetése, fejlesztése
931-102

18. Egyéb közösségi tevékenység
949-900

19.Köztemető fenntartás működtetés
960-302

Dologi kiadások összesen / II./

Dologi kiadások összesen

I. II.

b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.

7439
7 453
7459
5
5
5
5
149
149
885
885
1 189
1 189
453
453
337
337
337
337
1 019
1 019
1 019
1 019
1 652
1 652
1 652
1 652
538
538
538
538
32 270
32 343
32 382
33 403
42 609

3112
3123
3128

793
796
797

117
117
654
654
936
936
399
399
168
168
168
168
182
182
182
182

32
32
231
231
253
253
54
54
44
44
44
44
49
49
49
49

9 730
9 788
9 818
3 833
14 044

2 982
2 997
3 006
3 012
4 124

3534
3534
3534
5
5
5
5

125
125
125
125
788
788
788
788
1 652
1 652
1 652
1652
538
538
538
538
19 558
19 558
19 558
20 558
24 441

2
2
2

5
5
7
7
6

a. eredeti ei.

b.
c.
d.

42 706
42 758
43785

14 121
14 161
14181

4 144
4 156
4163

3.sz. melléklet

mód.3.

Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás
Rendőrőrs
Arany J program
Sport tám. megállapodás alapján
Nonprofit szervezetek pályázat alapján
Területfejlesztési Tanács
Körjegyzőségi hozzájárulás
Rába szövetség
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület
RIÖK pályázati önrész
óvoda telephely
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj

Eredeti ei. Mód. I.
államh.belül
16
88

24 441
24 441
25441

6 000

mód.2.
kiv.

mód.3.
bel.

16
88
150
1 100
1 245

6 000

2011.12.31

mód.2.
bel.

16
88

24
7 476
15
25

b.mód.1.
c.mód.2.
d.mód.3.

és támogatások

Eredeti ei. Mód. 1
államh.kivül

24
7 476
15
25

6
8
8

150
1100
1245

16
88
150
1100
1245

24
7 476
15
25
50

50
810

150
1100
1245
24
7476
15
25

50
6 000

810

mód.3.
kiv.

50
6000

810

810

Összesen

13 644

13644

3 355

3 355

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Összesen

3 355

2011.

Eredeti ei. mód. 1
Szociális ellátások
Rendszeres sz. seg. BPJ
Lakásfenntartartási tám. /norm./
Ápolási díj
Közgyógyellátás
Átmeneti segély
Önkorm .rendeletben megáll.jutt
Temetési segély
Nyári gyermekétkeztetés
Közl. Támogatás
Pénzbeli juttatás

13644

3 078
660
1 841
200
300
1 668
255

3 078
660
1 841
200
300
1 668
255
102

8 002

8 104

mód.2.

mód.3.

30.szept 2011.12.31
3 078
1 757
660
660
1 841
1 841
200
200
300
300
1 668
1 668
255
255
102
102
186
186
371
371

8 661

7 340

13644

3355

5. sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
fejl. célú pe. átadás

Megnevezés

Eredeti ei Mód. I.,
Eredeti ei Mód. I.
mód.2.
mód.2.
mód.3.
államh.kivül
államh. Belül
kiv.
belül
kiv.
1 058
1 058
1 058
1 058
2 144
2 144
2 144
2 144
1 600
1 600
1 600
1 600
2900
2 900
2 900

Móvár Nagytérségi Hull.
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak
Csónakkikötő
Összesen

7 702

4 802

6. sz. melléklet
R
Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi
felújítási kiadások

Megnevezés
Tűzoltószertár,
IKSZT
Sport, tornaterem
Könyvtár
Gyógyszertár felúj.

4 802

2900

2 900

2011.12.31

Eredeti ei mód.1.
mód.2.
mód.3.
250
250
250
250
69 243
69 243
69 243
69 243
250
250
250
250
375
375
375
375
740
740
740
740

4 802

2 900

4 802

Összesen

70 858

70 858

70 858

70858

7. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2011. év
beruházási kiadások

Megnevezés
I. Beruházások
Gázkazán, vásárlás
IKSZT ügyviteltech. eszk
Fűkasza, falutv
védőnőnek számítógép
Összesen

Eredeti ei. mód.1.

mód.2.

mód.3.

375
3 213
625
188

375
3 213
625
188

375
3 213
625
188

375
3 213
625
188

4 401

4 401

4 401

4 401

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529, 06-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
7. napirend: Döntés Védőnői körzet működtetéséről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Az elmúlt évek során drasztikusan csökkent Önkormányzatunk fenntartásában üzemeltetett
védőnői körzet gyermeklétszáma, továbbá településünkön jelenleg nincsen kismama. Jelenleg
ellátott 38 fő/3 település (ez 114 pont, egy körzetben max. 250 fő/1000 pont látható el).
A védőnői körzet működtetése 2012-ben az alábbiak szerint alakul:
Jelenleg, helyettesítéssel

Normál ellátás esetén

Védőnői ellátás fix díj

70.000,-

110.000,-

Fejkvóta

31.300,-

31.300,-

Kiegészítő pótlék

20.000,-

20.000,-

TB finanszírozás összesen/hó

121.300,-

161.300,-

TB finanszírozás összesen/év

1.455.600,-

1.935.600,-

190.500,-

190.500,-

Bér és dologi költségek/év

1.677.250,-

2.416.500,-

Működési+fejlesztés/év

1.867.750,-

2.607.000,-

Fejlesztési ktg./év

A 2013. január 1. napjával bevezetésre kerülő feladatfinanszírozás mutatói még nem ismertek,
de a létszámhoz kötött finanszírozás miatt várhatóan jelentősen csökken a központi
támogatás.
Az ÁNTSZ szóban már javaslatot tett körzetátszervezésre, majd ezt egy ellenőrzést követő
határozatban támasztott követelményekkel ösztönözni is próbálta. Beled Város
Önkormányzata által fenntartott két védőnői körzet közül az egyik, szintén alacsonyabb
létszámmal működő szolgálattal szakmailag indokolt az összevonás. Beled Önkormányzatával
folytatott előzetes egyeztetés szerint Rábakecöl, Vásárosfalu és Edve települések egy
esetleges összevonás esetén a mai szolgáltatási szintet továbbra is emgkapják.
Egy esetleges ÖNHIKI pályázat benyújtása esetén a feladatellátás racionalizálása érdekében
intézkedést hozó önkormányzatok előnyt élveznek.
A Védőnői Szolgálat megszűntetése
kötelezettségeket is jelent.

ugyanakkor

létszámleépítést

és

ezzel

járó

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fentiek alapján mérlegelni szíveskedjék a Védőnői
Körzet hosszú távú működtetését.
Rábakecöl, 2012. március 18.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
8. napirend: 2012. évi közbeszerzési terv
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2003. évi CXXIX. tv 5. § (1) bekezdése tárgyév április 15. napjáig tárgyévre vonatkozó
közbeszerzési terv készítését írja elő.
Az egyszerű közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházások értékhatárai: árubeszerzés
esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; szolgáltatás
megrendelése esetében: 8 millió forint.
Az IKSZT beruházás lezárult. A Rába parti pihenőházat is tartalmazó komplex pályázat a
Fertő-Hanság Nemzeti Park gesztorságával került benyújtásra, egyéb értékhatárt meghaladó
beruházással pedig 2012. évi költségvetésünkben nem számoltunk, így a közbeszerzési tervre
nem javaslom beruházás felvételét.
A Képviselő-testület döntésének függvényében 2012. évi pályázati kiírásokon még
indulhatunk (várhatóan energetikai fejlesztésekre írnak ki hamarosan pályázatokat), ám a
pályázati folyamatokat ismerve sikeres pályázat esetén is leghamarabb 2013-ra várható a
beruházás.
Év közben van lehetőség a közbeszerzési terv módosítására, és az abban foglaltakat sem kell
kötelező érvénnyel megvalósítani, így az alábbiak szerint kérem a közbeszerzési terv
elfogadását.
Kérem, az előterjesztés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet megvitatni, majd elfogadni
szíveskedjenek.

Rábakecöl, 2012. március 19.
Tuba Erik
Polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
2012. évi Közbeszerzési Terve
Építési beruházás
Közbeszerzés tárgya

-

Becsült nettó Fedezet
Közbeszerzési Közbeszerzési
érték
biztosításának eljárás
eljárás
(Ft)
éve
tervezett
megindításának
típusa
tervezett
időpontja
-

Megkezdés
tervezett
időpontja
-

Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évre nem tervez a Kbt. hatálya alá tartozó beruházás megvalósítását.

Illetékes
Megjegyzés
kapcsolattartó

-

-

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
9a. napirend
Pályázati eredmények
Rábakecöl Község Önkormányzata 19/2006. (XII.29) rendelete alapján
2012. évben megítélt támogatások
Keretösszeg: 800.000,- Ft
Kihirdetve: 2012. február 2., Beadási határidő: 2012. március 18. (azt követő első munkanap 2012. március 19.)
Pályázó

Igényelt
Tervezett felhasználás
Elnyert összeg
támogatás
Magyar Vöröskereszt Rábakecöli Alapszervezete
60.000,- Véradók vendéglátása véradás után. Községi és egyéb
vöröskeresztes programokon való részvétel
Római Katolikus Egyházközség
200.000,- A templom külső helyreállításának folytatása (festés)
valamint kápolnafelújítás
Napsugár Nyugdíjas Klub
45.000,- Falu virágosítása, működési költségek, gyermekek
megajándékozása, közösségfejlesztés
Rábamenti Horgász Egyesület
200.000,- Halasítás, tó környezetének rendbetétele
„Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány
200.000,- Zenei fesztivál rendezése, gyermekprogramokkal, ismerkedés
érdekes hangszerekkel (slider, káosz-pad, somlophon)
Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési
200.000,- Húsvétváró tavaszi játszóház, Kosárfonó- és kézműves tábor
Alapítvány
kulturális rendezvényekkel, Kulturális örökség Napjai, Luca
napi kézi míves találkozó
Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
100.000,- Működési költségeg
Összesen: 1.005.000
800.000,A Rábakecöli Sportegyesület a Sportrendelet és külön megállapodás alapján a költségvetésben 1.100.000,- Ft támogatásban részesül.
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529, 06-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
10. napirend: Döntés folyószámla hitelkeret igénybevételéről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Elmúlt évben egy éves futamidőre 25 MFt folyószámla hitelkeret biztosítására kötöttünk
szerződést számlavezető bankunkkal. A szerződés 2012. május 5. napján lejár.
Az elmúlt évben, gazdálkodásunk során nem kerültük el 17 MFt hitel igénybevételét.
2012. március 14-én:
Felhasznált hitelkeret
Számlapénz (adószámlákon az első félévi befolyt adókból)
Számlaegyenlegek összesen:

-10.235 eFt
+ 3.378 eFt
- 6.857 eFt

2011. évről áthúzódó tartozás (tagintézmény, körjegyzőség)
Lejárt esedékességű tartozások (ebből GDF-SUEZ 1.152 eFt)
Összes tartozás:

- 8.166 eFt
- 1.492 eFt
- 9.658 eFt

Nagyobb összegű első negyedév végén esedékes kiadások:
GDF-SUEZ
Körjegyzőség 1. félév
Tagintézmény hozzájárulás 1. félév
Összesen:

- 421 eFt
- 3.696 eFt
- 3.000 eFt
- 7.117 eFt

Beruházási pályázatok önrész (KEOP és turisztikai)

- 5.244 eFt

Fennálló és rövidesen esedékes tartozások mindösszesen: -28.876 eFt
A havonta érkező bevételek (saját+normatív) biztosítják az önkormányzati feladatellátás
zavartalan de takarékos napi működtetését.
Az IKSZT támogatásból a beruházási hitel tőke és kamat törlesztése után, valamint az első
félévi helyi adófizetésből és talajterhelési díjakból ~8 MFt bevételre számíthatunk rövidtávon.
Pályázati források bizonytalanok, így min. 15 MFt hitelkeretre javaslom számlavezető
bankunkkal szerződés megkötését.
Éven belüli folyószámlahitel: jegybanki alapkamat* + 1% kamat +1% kezelési költség/1%
rendelkezésre állási díj = 9% (felhasználásig 1%)
*Jegybanki alapkamat jelenleg (decembertől): 7% (Tavaly hitelkeret igénylésekor 6% volt.)
Rábakecöl, 2012. március 18.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu

Felhívás
falunapi főzésre
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 4.
napján megrendezésre kerülő rábakecöli falunapra várja önkéntes és hobby
szakácsok jelentkezését.
Jelentkezhet: megkötés nélkül bárki (magánszemély, csoport, szervezet, stb.)
A rendezvény szervezője biztosítja:
1 db asztal, 2 db szék
kenyér
tálak, evőeszközök
legfeljebb 20.000,- Ft – az előzetes nyersanyag kalkulációval összhangban
álló – nyersanyagköltség térítését az önkormányzat nevére kiállított
számla ellenében
igény esetén gázpalack
Jelentkező biztosítja:
minimum 60 adag étel elkészítését
a szükséges nyersanyag beszerzését
főzéshez szükséges eszközöket és kellékeket
Jelentkezés tartalmi feltételei:
Főző(k) neve, címe és elérhetősége
Elkészítendő étel megnevezése
Becsült nyersanyag- és költségigény
Gázpalack igény jelzése
Jelentkezés módja:
írásban
helye:
Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
vagy a rabakecol@t-online.hu e-mail címen
határideje:
2012. június 30.
További információ Tuba Erik polgármestertől kérhető.
Rábakecöl, 2012. március 19.
Tuba Erik
polgármester
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2/2012. (III. 1.) BM rendelet
a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.
melléklet 7. a) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével – a következőket
rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
a) intézményi szintű létszám: a települési önkormányzatok esetében a létszámcsökkentéssel,
esetleges növekedéssel érintett intézmények és az önkormányzat hivatalának engedélyezett
álláshelye; a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás létszámcsökkentéssel, illetve az
esetleges növekedéssel érintett intézményeinek és munkaszervezetének engedélyezett
álláshelye;
b) összesített létszám: a települési önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének
álláshelye, a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás munkaszervezetének és
valamennyi intézményének engedélyezett álláshelye;
c) a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény: a foglalkoztatott jogviszonyától függően
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka
törvénykönyve), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.),
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
d) felmentési időre járó illetmény: a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvényben
megállapított felmentési időre járó átlagkereset, illetmény összege,
e) szociális hozzájárulási adó: munkáltató által fizetendő 27 százalékos mértékű fizetési
kötelezettség,
f) ebr42 információs rendszer: webalapú információs rendszer, melyben az igénylőknek az e
rendelet mellékletei szerinti adatlapokat rögzítenie szükséges (elérhetősége:
http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/).
2. Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek
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2. § (1) Igénylést nyújthat be a települési önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás,
ha:
a) a költségvetési szerveinél – ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
finanszírozott feladatokat ellátó költségvetési szerveket is – főfoglalkozásban, határozatlan
idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók (a
továbbiakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végzők –
jogviszonyának megszüntetéséről döntött,
b) a létszámcsökkentési döntéséből – intézményenként – egyértelműen beazonosíthatóak a
megszüntetett álláshelyek,
c) 2011. szeptember 30. napját követően – a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel – fizetési
kötelezettsége keletkezik,
d) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5.
melléklet 7. pontja szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem
részesült,
e) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat
költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások esetében a társulás szervezetén belül
a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, és
f) az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel
vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről.
(2) A képviselő-testület, társulási tanács abban az esetben is jogosult 2012. évben az igénylés
benyújtására, ha 2011. szeptember 30. napját követő döntése esetén a létszámcsökkentéssel
érintett foglalkoztatottak jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban 2011. december 31-éig
keletkezett tényleges kifizetési kötelezettsége. Ezen igénylések elbírálása is e rendeletben
rögzített szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a 2011. évet
érintő tényleges kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.
(3) E rendelet alkalmazásában 2011. szeptember 30. napját követő döntésnek minősül az a
döntés is, amely 2011. szeptember 30. napja előtti döntést erősít meg, feltéve, hogy az
igénylőnek a korábbi döntéséből 2011. szeptember 30. napját követő kifizetési kötelezettsége
is keletkezik, továbbá a (2) bekezdésben foglaltak szerint korábban nem részesült
támogatásban. Ebben az esetben további feltétel a (2) bekezdésben foglalt kifizetések
dokumentumainak csatolása. A megerősítő döntés időpontja nem lehet későbbi, mint az adott
foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási idejének befejező időpontja, kivéve a
jogutód nélküli megszűnés miatt elbocsátásra kerülő foglalkoztatottak esetét, ha a jogutód
nélküli megszűnés 2011. szeptember 30. napját követően következik be.
(4) Abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott
nyugdíjasnak minősül, a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó álláshely
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megszüntetésről szóló döntést az igénylőnek legkésőbb a foglalkoztatott felmentési vagy
rendes felmondási idejének utolsó napjáig kell meghoznia.
(5) A létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottakra és a létszámcsökkentéssel együtt járó
álláshely-megszüntetésre vonatkozóan az igénylő által benyújtott igény csak egy alkalommal
kerülhet elbírálásra.
3. § (1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott esetében az igénylő a
létszámcsökkentési döntését követően a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó törvény
szerinti felmondási védelemre tekintettel csak későbbi időpontban tudja a jogviszonyt
megszüntetni, akkor a védelem elteltét követően nyújthatja be e foglalkoztatott után a
támogatási igényét.
(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a jogviszony megszűnése vagy az azzal
kapcsolatos járandósága tekintetében közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordult
jogorvoslatért, akkor az igénylő az említett foglalkoztatott utáni fizetési kötelezettségének
támogatására az igénylését akkor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerősen megállapítja a
munkáltató által hozott döntés jogszerűségét. Ebben az esetben az igénylés benyújtásának
évében hatályos jogszabály alapján történhet az igénylés.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat az igénylő
köteles az igényléséhez csatolni. Ebben az esetben a megerősítő döntés csatolása nem
szükséges.
4. § (1) Ha a létszámcsökkentés többcélú kistérségi társulásban, közösen fenntartott
intézményben vagy körjegyzőségben történik, úgy a társulásban, körjegyzőségben részt vevő
valamennyi önkormányzat köteles nyilatkozni az 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakról.
(2) Körjegyzőség létrehozása esetében a gesztor önkormányzat költségvetéséből
kimutathatónak kell lennie a társulás következtében kialakuló csökkentett tényleges
létszámnak.
(3) Körjegyzőség megszüntetése, körjegyzőséghez való csatlakozás esetén a körjegyző vagy
jegyző járandóságaival kapcsolatosan csak abban az esetben lehet pályázatot benyújtatni, ha a
körjegyzői vagy jegyzői álláshely megszüntetése ténylegesen kimutatható létszámcsökkentést
jelent.
(4) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbővítés is történik, akkor
a) vizsgálni szükséges, hogy a felmentéssel vagy rendes felmondással érintett foglalkoztatott
az új álláshelyen foglalkoztatható-e, és
b) a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint
alátámasztva.
(5) Létszámnövekedés esetén csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a növekedést –
települési önkormányzati rendeleten, vagy társulási tanácsi határozaton kívüli –
jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő számára kötelezően ellátandó többletfeladatok
teszik szükségessé.
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3. Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok
5. § (1) Az igénylés összes példányához eredetiben vagy hiteles másolatban mellékelni kell az
alábbi dokumentumokat:
a) az igénylő költségvetési döntésének kivonatát (települési önkormányzat esetén
költségvetési rendelet, többcélú kistérségi társulás esetén a költségvetésről szóló társulási
tanácsi határozat), amelyben a költségvetési – intézményenként beazonosítható és összesített
– létszámkeret (engedélyezett álláshelyek száma) a létszámcsökkentéssel érintett évre
meghatározásra került,
b) az 1. mellékletben meghatározott táblázatot, amelyben az igénylő a létszámcsökkentési
döntést megelőző, valamint az azt követően kialakuló, intézményi szintű létszámot és az
összesített létszámot mutatja ki, továbbá az 1. mellékletben meghatározott döntések eredeti
vagy hiteles másolati példányait. Ha az igénylés két költségvetési évet érint, akkor az 1.
melléklet szerinti táblázatot az érintett éveknek megfelelően kell kitölteni.
c) az igénylő azon döntését – ha az a) pontban meghatározott dokumentumok nem
tartalmazzák – amely a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és
intézményenként beazonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés
tételes kivonatát tartalmazza, és amelyben a racionalizálási döntést követő intézményi szintű
és összesített létszám is szerepel. E döntést is magába foglaló igénylésnek így tartalmaznia
kell a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait is, valamint az
elbocsátott foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok kiállításának
dátumát, amelynek meg kell előznie a foglalkoztatottak felmentési vagy rendes felmondási
idejének kezdő időpontját. Ha a jogviszony megszüntető okirat keltezése későbbi, mint a
felmentés vagy rendes felmondás kezdő időpontja, akkor csatolni szükséges az érintett
foglalkoztatott által is aláírt azon munkáltatói intézkedésekről készített dokumentumot,
amelyben a foglalkoztatottat előzetesen értesítették jogviszonyának várható megszüntetéséről.
d) a 2. melléklet szerinti táblázatot, amely tartalmazza az igénylő intézményenként,
foglalkoztatottanként feltüntetett adatait,
e) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett foglalkoztatott által
is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát (amely
köztisztviselők esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is),
f) emelt összegű végkielégítésre jogosult esetén – a foglalkoztatott jogviszonyát szabályozó
törvény alapján – a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt összegű végkielégítésben,
g) a képviselő-testületi, közgyűlési vagy társulási tanácsi határozatot arról, hogy az igénylő
fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén intézményeinél és
munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség,
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h) költségvetési szerv, intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okiratot,
i) feladat átadás-átvétel esetében:
ia) az átvevő írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja, vagy nem kívánja a
létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy
ib) az átvevő felajánlását másik munkakörről, és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a
felajánlott munkakör elutasításáról,
j) a korengedményes nyugdíjazás miatt elbocsátott foglalkoztatottak jogviszonyának
megszűnésekor a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási
igazgatóságától kapott „fizetési értesítő” okmányt; a jegyző vagy munkaszervezet-vezető
nyilatkozatát, melyben bemutatásra kerül az érintett foglalkoztatott felmentési időre járó
illetménye, végkielégítése.
(2) 2013. évre áthúzódó kifizetési kötelezettség keletkezését követően a 4. melléklet szerinti
adatlapot az ebr42 információs rendszerben kell rögzíteni és a kifizetést igazoló
dokumentumok egyidejű csatolásával megküldeni a Magyar Államkincstár illetékes területi
szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által vezetett minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).
(3) Az 1–2. melléklet szerinti adatlapokat az igénylőnek az ebr42 információs rendszerben
kell rögzíteni, kitöltést követően az ebr42 információs rendszerből kinyomtatni.
(4) Az (1) bekezdés a), b), c), d), e), f), g), j) pontjában meghatározott dokumentumok
igényléshez való csatolása kötelező.
4. Az igénylésben elismerhető kiadások
6. § (1) Az igénylő a – tényleges létszámcsökkentést megvalósító – jogviszony megszüntetése
miatt fizetendő egy havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára,
továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adójának teljes
összegének felére, de maximum 2 millió forintra igényelhet támogatást.
(2) Az igénylés szempontjából – a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatottak körén belül – a
létszámcsökkentéssel érintett:
a) öregségi nyugdíjban,
b) előrehozott öregségi nyugdíjban,
c) nők esetében, legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező, nyugdíjban,
d) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,
e) rokkantsági nyugdíjban,
f) baleseti rokkantsági nyugdíjban,
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g) korengedményes nyugdíjban
részesülő foglalkoztatottakra benyújtott igénylések is támogathatók.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyugdíjban részesülők egy havi felmentési időre járó illetménye,
valamint ezen összeg szociális hozzájárulási adója támogathatók.
(4) Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak esetében vizsgálandó, hogy az érintett –
jogviszonyának utolsó napjáig – részesül-e nyugellátásban vagy annak megállapítását kérte-e
a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól. Ha
a foglalkoztatott csak jogosult, de nem részesül nyugellátásban, az igénylő a foglalkoztatott
egy havi felmentési időre járó illetménye és annak szociális hozzájárulási adója, továbbá a
végkielégítése és szociális hozzájárulási adója együttes összegének fele, de maximum 2 millió
forint (az öregségi nyugdíj előtt öt évvel állók esetében az emelt összegű végkielégítést is
beleszámítva) kerül támogatásra. Ebben az esetben az ebr42 információs rendszerben
szükséges rögzíteni a 2. melléklet szerinti táblázat megfelelő adatait is, és az emelt összegű
végkielégítésre jogosultak esetében az 5. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott
nyilatkozat csatolása is szükséges.
(5) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a
nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a
jogviszony felmentéssel vagy rendes felmondással történő megszűnése esetén járó támogatás
összegét. Ha a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a felmentés
vagy rendes felmondás esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás
esetén is csak az az összeg illeti meg az igénylőt, amely a felmentés vagy rendes felmondás
esetén járna.
5. Az igénylések elbírálásának folyamata
7. § (1) Az igénylőnek az igénylését a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tv.) 5. mellékletének 7.
a) pontja szerinti határidőkig kell rögzítenie az ebr42 információs rendszerbe és papír alapon
a dokumentációt megküldenie az Igazgatósághoz két – egy eredeti és egy hiteles másolati –
példányban. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus
rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartása alapján
szabályszerűségi szempontból megvizsgálja a támogatási igényt és szükség esetén, legfeljebb
7 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel az igénylőt. Ha az igénylő a
felhívásnak a kitűzött határidőig nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az
Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja a minisztériumba, és erről értesíti az igénylőt.
(3) Az Igazgatóság az igényléseket papír alapon, egy eredeti példányban részletes
véleményének és összesítésének (igénylő neve, ebr azonosítója, igényelt összeg, igényléssel
érintett személyek száma) egyidejű csatolásával – az első ütemben 2012. május 9-éig, a
második ütemben 2012. augusztus 9-éig, a harmadik ütemben 2012. október 19-éig
közvetlenül küldi meg a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) részére. Ha a miniszter az igények vizsgálata során további tájékoztatást, illetve
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket az igénylők – külön felhívásra –
kötelesek részére teljesíteni.
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8. § (1) A miniszter az igények elbírálására Bíráló Bizottságot hoz létre.
(2) Az igénylésekről a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter három ütemben dönt.
6. A támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó szabályok
9. § (1) A miniszter döntését követően, az igénylők részére megítélt támogatások folyósítása:
a) a költségvetési tv. 37. § (3) bekezdése alapján, az I. ütemben a júliusi, a II. ütemben az
októberi, a III. ütemben a decemberi nettó finanszírozás keretében,
b) jogszabály által kötelezően kifizetendő felmentési időre járó illetménnyel és
végkielégítéssel kapcsolatos, az igénylőnél a 2013. évben jelentkező kötelezettség támogatása
esetében a felmentési, illetve rendes felmondási idő leteltét követően, az igénylő által – az
Igazgatóságon keresztül egy eredeti és egy másolati példányban – a kifizetés igazolásául
szolgáló dokumentumokkal együtt megküldött, 4. melléklet szerinti táblázat alapul vételével
történik.
(2) Azoknál az igénylőknél, ahol a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselők
tartalékállományukat töltik az igénylés benyújtása időpontjában, a megítélt támogatás
folyósítása csak igazolás után teljesíthető. A tartalékállomány megszűnésének igazolását az
igénylők a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével, a kifizetés igazolásául szolgáló
dokumentumok egyidejű csatolásával, egy eredeti és egy hiteles másolati példányban az
Igazgatóság útján küldik meg a minisztérium részére. Ha a 3. mellékleten szereplő kiadási
összeg – a jogszabályi változásokból adódóan – magasabb, mint a korábban jóváhagyott
támogatási összeg, a finanszírozás során ezt kell figyelembe venni. A minisztérium az (1)
bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.
10. § (1) Ha az igénylő a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett
álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy az – települési önkormányzati rendeleten, vagy
társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő számára
kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére
jóváhagyott támogatásról
a) a 2012. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon keresztül a
minisztériumot tájékoztatni,
b) 2012. évet követően köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított támogatást
visszafizetni.
(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés ideje alatt új munkaviszonyt létesít, az igénylő a foglalkoztatott jogviszonyát
szabályozó törvényeknek megfelelően az erre vonatkozó rendelkezéseket figyelembe véve, az
e foglalkoztatottak után jóváhagyott támogatás azon részéről köteles haladéktalanul
lemondani, amellyel összefüggésben 2012. évben nem keletkezik tényleges kifizetési
kötelezettsége. Ebben az esetben a 2012. november 30-át megelőző lemondásból adódó
visszafizetési kötelezettség nem minősül jogtalan igénybevételnek. A 2012. november 30-át
követően keletkezett visszafizetési kötelezettségét az igénylő a 2012. évi zárszámadás
keretében köteles rendezni, és erről az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni.
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(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után az igénylő kamatot fizet a jogtalan igénybevétel
napjától a visszafizetés napjáig.
7. A támogatás elszámolására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az e rendelet szerint megítélt támogatás 2012. évben esedékes, a foglalkoztatott
részére történő tényleges kifizetésről az igénylő külön elszámolás keretében, a tényleges
kifizetést követően köteles a 3. melléklet szerint – elektronikus úton az ebr42 rendszerben is –
az Igazgatóság felé elszámolni. Az elszámolás személyenként történik, a személyenként
felmerülő eltérések nem összevonhatók.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján elkészített elszámolás során az adott személy esetében a
folyósított támogatási összeg
a) kisebb mint a tényleges kifizetés, úgy a különbözet nem igényelhető meg,
b) nagyobb mint a tényleges kifizetés, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi
költségvetés részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz csatolni szükséges a kifizetés igazolására szolgáló
dokumentumokat is.
(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
(5) Az igénylő összesített létszámának alakulásáról a támogatásról szóló döntést követő öt
évig – az év végi elszámolás keretében az 5. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan az
ebr42 rendszerben és papír alapon egy példányban – évente beszámol az Igazgatóságnak.
8. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 13. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
13. § (1)
(2)
1. melléklet a 2/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Az igényléssel érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása
Igénylő
neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:
2011. év

Sorszám

Intézmény*

Közoktatási
intézmény esetén
OM azonosító

Ágazat
megnevezése

Létszámcsökkentést
érintő év nyitó adata

Létszámcsökkentési
döntés

Az esetleges létszámnövekedést
eredményező döntés
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Létszámcsökkentést/növekedést követően
kialakult létszámadatok

Létszámcsökkenés/növekedés
összesen

(fő)

(fő)

Jelen igénylésben szereplő,
létszámcsökentéssel érintettek
száma
Létszámcsökkentést érintő
év nyitó adata

Létszámcsökkentési
döntés

(fő)
döntés száma**
1.

2.

3.

4.

fő

5.

száma**

6.

csökkentéssel
érintett fő
száma**

7.

8.

növekedéssel
érintett fő

9.

döntés
száma**

fő

10.

11.

12.

13.

száma**

csökkentéssel
érintett fő

száma**

növekedéssel
érintett
fő

14.

15.

16.

17.

Igénylő intézményi szintű összesített létszáma:
Az igénylő összesített létszáma:
Az esetleges létszámnövekedés indokolása***:
Dátum:
P. H.
.............................................................................. …………………………………………………………………
jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett
** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
*** Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

2. melléklet a 2/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Az igényléssel érintett intézmények foglalkoztatottankénti adatai
Igénylő
neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Sorszám Intézmény Intézmény Közoktatási Ágazat Foglalkoz- Munkaneve
székhelyé- intézmény megnetatott
kör
nek címe esetén OM vezése
neve
azonosító

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jogállás

Születési idő

Jogviszony utolsó napja

Nyugdíjazásra vonatkozó adatok

Öregségi nyugdíj megállapításának időpontja

Öregségi nyugdíj folyósításának kezdete

Előrehozott
öregségi
nyugdíj
megállapításának
időpontja

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.

Előreho
öregsé
nyugd
folyósí
sána
kezde

15.

Összesen:

Dátum:
P. H.
..........................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

3. melléklet a 2/2012. (III. 1.) BM rendelethez
2012. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány
megszünését követő kifizetésekhez*
Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

2012. évben keletk
Felmentés vagy
Felmentéssel, illetve rendes felmondással
rendes felmondás Végkielégítés
megvalósuló megszűnés esetén
Felmentési időre járó
illetmény
Sorszám

Intézmény
neve

Intézmény
címe

Közoktatási intézmény
esetén OM azonosító

Ágazat
megnevezése

Létszámcsökkentési
igénylés üteme

Foglalkoztatott
neve

Születési
ideje

Jogviszony
utolsó napja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Összesen:
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alapjául szolgáló évek száma
10.

11.

Végkielégítés

hónap száma
12.

13.

Felmentési időre
illetmény és szociál
adójának ö
14.

Dátum:
P. H.

.......................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2012. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről az Igazgatóság felé megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával, továbbá ezen adatlap szolgá
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés rés

4. melléklet a 2/2012. (III. 1.) BM rendelethez
2013. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla*
Igénylő
neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

2013. évben keletkezett tényleges kifizetési köte
Felmentés vagy rendes
felmondás

Végkielégítés

Felmentéssel, illetve rendes felmondással
megvalósuló megszűnés esetén
Felmentési időre járó áthúzódó
illetmény

Sorszám

Intézmény
neve

Intézmény
székhelyének címe

Közoktatási intézmény
esetén OM azonosító

Ágazat
megnevezése

Foglalkoztatott
neve

Születési
ideje

Jogviszony utolsó
napja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

alapjául szolgáló évek száma
9.

Végkielégítés

Felmentési időre járó áthúzódó egy havi illetmény és szociális hozzájáru
(amennyiben 2012. évben nem történt meg egy havi felmentési össze

hónap száma

10.

11.

12.

13.

Összesen:
Dátum:
P.
H.
..............................................................................

……………………………………………………….

polgármester/elnök

jegyző/munkaszervezet vezetője

5. melléklet a 2/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylő összesített létszámának alakulását bemutató adatlap
Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:
Évek

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Igénylő összesített létszáma
Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelő adat töltendő
Dátum:
P. H.
.............................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

.............................................
polgármester / elnök

3/2012. (III. 1.) BM rendelet
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2017.

a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásáról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.
melléklet 1.2 és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 6. melléklet 2.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem
el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában települési önkormányzati kötelező feladatok: a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletében
felsorolt, valamint az ágazati jogszabályokban az adott önkormányzattípus számára
kötelezően előírt feladatok.
2. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított megyei önkormányzati
tartalékból támogatás (a továbbiakban: megyei támogatás) az alábbi kötelezettségek
teljesítésére igényelhető:
a) az önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással
kapcsolatos, 2011. évben keletkezett, 2012. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek
teljesítésére,
b) egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére, vagy
elmaradt bevételek pótlására, amelyek az önkormányzat kötelező feladatellátását
akadályozzák.
(2) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásához a
költségvetési törvény által biztosított támogatásra (a továbbiakban: ÖNHIKI támogatás)
vonatkozó önkormányzati támogatási igény elbírálása során a következő szempontok
kerülnek figyelembevételre:
a) kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen a kötelező
közoktatási feladatellátás keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához
kapcsolódó forráshiány,
b) a közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elsődlegesen a többcélú kistérségi társulások felé
fennálló tartozások,
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c) az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya
az önkormányzat által folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,
d) adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés
alapján,
e) a működőképességet veszélyeztető, jogerős közigazgatási határozat, vagy jogerős bírósági
határozat alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,
f) a működési célú kiadásokhoz viszonyított
fa) helyi adóbevétel,
fb) az 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal a költségvetési törvény 6. melléklet 2. a) pontja
szerinti feltétel teljesítése alól az év folyamán egyszeri alkalommal, egész évre vonatkozóan
felmentést ad, ha az önkormányzat megfelel a költségvetési törvényben rögzített
feltételeknek.
(4) Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhető ÖNHIKI támogatás összege nem
haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti vagy módosított
előirányzatként jóváhagyott működési célú forráshiány összegét.
2. Az igénylésre vonatkozó együttes szabályok
3. § (1) Az önkormányzat a megyei támogatás, valamint az ÖNHIKI támogatás (a
továbbiakban együtt: Támogatás) iránti igénylését az ebr42 információs rendszerben lezárja,
és két eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be.
(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy
módosításra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a felhívásnak 8 napon belül
nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti a felhívásban foglaltakat, az Igazgatóság a
kérelmet nem továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az
államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek) és erről értesíti az
önkormányzatot és a minisztereket.
(3) A felülvizsgált kérelmek egy eredeti példányát az Igazgatóság a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter részére, másik eredeti példányát az államháztartásért felelős miniszter
részére legfeljebb 6 napon belül továbbítja. Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során
további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket a
pályázó – külön felhívásra – köteles teljesíteni.
(4) A benyújtott kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megbízott
könyvvizsgáló ellenőrizheti, aki a megbízása keretében az önkormányzattól adatszolgáltatást
kérhet.
4. § A pályázat kötelező tartalmi elemei:
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a) az önkormányzat rövid szöveges kérelme,
b) a 8. melléklet szerinti tartalommal meghozott, ebr42 rendszerben rögzített képviselőtestületi vagy közgyűlési határozat,
c) ebr42 rendszerben lezárt
ca) megyei önkormányzat esetében az 1., és a 4–7. melléklete szerinti,
cb) települési önkormányzat esetében az 1–7. melléklet szerinti
adatlapok,
d) 1000 fő lakosságszám alatti, körjegyzőséghez nem tartozó önkormányzat esetén a 2. § (3)
bekezdése szerinti felmentés,
e) települési önkormányzat esetében a működési célú hitelállomány dokumentálása,
f) kötelező könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgáló 2011. évi zárszámadásról készített
jelentése,
g) egyéb, az önkormányzat kérelmét alátámasztó dokumentumok, így az ÖNHIKI támogatás
esetén különösen a 2. § (2) bekezdésében, valamint a megyei támogatás esetén a 2. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tartozások, fizetési kötelezettségek dokumentálása.
3. A támogatás döntési rendszere
5. § (1) A miniszterek a Támogatásról – a belügyminiszteri utasítással létrehozott bizottság
javaslata alapján – döntenek:
a) ÖNHIKI támogatás esetén a költségvetési törvény 6. melléklet 2. pontja szerinti
ütemezéshez igazodóan folyamatosan, kivéve a soron kívüli működőképességet veszélyeztető
eseteket,
b) megyei támogatás esetén folyamatosan,
de legkésőbb 2012. december 20-áig.
(2) Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek.
6. § (1) A miniszterek visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást adhatnak, melyet
célhoz, feladathoz is köthetnek.
(2) Azon önkormányzatok részesülnek előnyben az ÖNHIKI támogatás szempontjából,
amelyek
a) a működési forráshiány mérséklése érdekében döntöttek a feladatellátás racionalizálásáról,
b) a fennálló szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést
kezdeményeztek hitelezőikkel,
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c) a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem
teljesítenek,
d) a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével,
e) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelező közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó
működési forráshiányt, vagy az 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti működőképességet
veszélyeztető fizetési kötelezettséget jeleznek.
(3) Az ÖNHIKI támogatási igény elbírálása során – többek között – nem ismerhető el:
a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű
kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint
c) az önként vállalt feladatok vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a
támogatásértékű kiadások.
7. § A Támogatást a döntést követően soron kívül, a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.
4. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai és a felhasználás
ellenőrzése
8. § A Támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű
felhasználásáért.
9. § Az önkormányzat a célhoz, feladathoz kötött Támogatás felhasználásáról köteles
elszámolni.
10. § A Támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek
ellenőrizhetik.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §
1. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító
Önkormányzat neve:
Megye:

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
adatok eFt
No.

Megnevezés

2011. évi költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2012. évi
eredeti
előirányzat

2012. évi
módosított
előirányzat

I. negyedévi
költségvetési
jelentés

II. negyedévi költségvetési
jelentés vagy I. félév összesen a
féléves beszámoló alapján

Teljesítés
%

III. negyedévi
költségvetési
jelentés

1

2

3

4

5

6=5/2 vagy
5/3 (%)

7

BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek összesen
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Teljesítés

%
8= 7/2 vagy
7/3 (%)

2. Saját folyó bevételek és átengedett bevételek
3. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása
4. Támogatásértékű működési bevételek összesen
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
6.
összesen
7. Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Egyéb működési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti
8.
elszámolások)
9. Működési bevételek összesen (7.+8.)
10. Felhalmozási saját bevételek összesen
11. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
12. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
13.
összesen
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Felhalmozási bevételek összesen (10.+11.+12.+13.+14.)
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen
Költségvetési bevételek (9.+15.+16.+17.)
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek
vállalkozási maradványának igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
Hitelfelvétel külföldről
Egyéb finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek (19.+20.+ … +28.+29.)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú

33. Tárgyévi bevételek (18.+30.)

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen
Támogatásértékű működési kiadások összesen
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
összesen
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások
nélkül összesen (37.+38.+39.+40.)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
ebből felhalmozási célú tartalék összege
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (41.+42.+43.)
Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)
Működési kiadások összesen (34.+35.+36.+45.+46.)
Felújítás (ÁFA-val)
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)
Befektetési célú részesedések vásárlása
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
összesen
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (50.+51.+52.+53.)
Felhalmozási kiadások összesen (48.+49.+54.)
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen
Költségvetési kiadások (47.+55.+56.)
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Likvid hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Hiteltörlesztés külföldre
Egyéb finanszírozás kiadásai
Finanszírozási kiadások (58.+59.+…+66.+67.)
ebből működési célú
ebből felhalmozási célú
Tárgyévi kiadások (57.+68.)
Működési hiány (9.-47.) (+/-)
Felhalmozási hiány (15.-55.) (+/-)
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (18.-57.) (+/-)
Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (33.-71.) (+/-)

Kelt: .............................................................................................................
P.H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fő)jegyző

A táblázat kitöltését végezte :
Telefonszáma:
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Faxszáma:
E-mail címe:

2. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:
OKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
I. Óvoda
I.1. Önkormányzat önállóan fenntartott intézményei:
a) Önállóan fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) száma:
b) Önállóan fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) fenntartásának 2012. évi költsége (ezer Ft):
c) Önállóan fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) fenntartásának normatív hozzájáruláson és támogatáson
felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
I.2. Önkormányzat intézményi társulás székhelyeként fenntartott intézményei:
Óvodai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az önkormányzat a társulás székhelye:
a) Intézményi társulás székhelyeként fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) száma:
b) Intézményi társulás székhelyként fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) fenntartásának 2012. évi költsége
(ezer Ft):
c) Intézményi társulás székhelyként fenntartott óvodák (óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények) fenntartásának normatív
hozzájáruláson és támogatáson felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
Intézményi társulásonként a társulásra vonatkozó adatok:

Sorszám

Intézményi társulásban
részt vevő
önkormányzatok:

Adott önkormányzat igénylés
Adott önkormányzat területén
Adott önkormányzat
benyújtásának időpontjáig meg nem
működik-e az intézménynek
hozzájárulása az intézmény
fizetett hozzájárulásának összege (ezer
óvodai feladatellátási helye közös fenntartásához (ezer Ft)
Ft)

1.
Összesen:
I.3. Önkormányzat intézményi társulás tagjaként fenntartott intézményei:
Óvodai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az önkormányzat a társulás tagja (nem
székhelye):
a) Intézményi társulás székhely önkormányzata:
b) A közösen fenntartott intézménynek van óvodai feladatot ellátó feladatellátási helye az önkormányzat területén (igen/nem)
c) A közösen fenntartott óvodához biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
I.4. Önkormányzat területén közoktatási megállapodás alapján működő intézmények:
Óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma, melyekre az önkormányzat közoktatási megállapodást kötött
a) Intézmény neve:
b) Intézmény fenntartója
c) Az intézmény fenntartásához biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
Általános iskola 1-4. évfolyam
II.1. Önkormányzat önállóan fenntartott intézményei:
a) Önállóan fenntartott, 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma:
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b) Önállóan fenntartott, 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmény fenntartásának 2012. évi költsége (ezer Ft):
c) Önállóan fenntartott, 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának normatív hozzájáruláson
és támogatáson felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
II.2. Önkormányzat intézményi társulás székhelyeként fenntartott intézményei:
1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az
önkormányzat a társulás székhelye:
a) Intézményi társulás székhelyeként fenntartott, 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma:
b) Intézményi társulás székhelyként fenntartott, 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának
2012. évi költsége (ezer Ft):
c) Intézményi társulás székhelyként fenntartott, 1-4. évfolyamon feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának normatív
hozzájáruláson és támogatáson felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
Intézményi társulásonként a társulásra vonatkozó adatok:
Adott önkormányzat területén
Adott önkormányzat
Adott önkormányzat igénylés
Intézményi társulásban
működik-e az intézménynek 1-4.
hozzájárulása az intézmény benyújtásának időpontjáig meg nem
Sorszám
részt vevő
évfolyamon általános iskolai feladatot közös fenntartásához (ezer fizetett hozzájárulásának összege
önkormányzatok:
ellátó feladatellátási helye
Ft)
(ezer Ft)
1.
Összesen:
II.3. Önkormányzat intézményi társulás tagjaként fenntartott intézményei:
1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az
önkormányzat a társulás tagja (nem székhelye):
a) Intézményi társulás székhely önkormányzata
b) A közösen fenntartott intézménynek van 1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye az önkormányzat
területén (igen/nem)
c) A közösen fenntartott intézményhez biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
II.4. Önkormányzat területén közoktatási megállapodás alapján működő intézmények:
1-4. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma, melyekre az önkormányzat közoktatási megállapodást
kötött
a) Intézmény neve
b) Intézmény fenntartója
c) Az intézmény fenntartásához biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
Általános iskola 5-8. évfolyam
III.1. Önkormányzat önállóan fenntartott intézményei:
a) Önállóan fenntartott, 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma:
b) Önállóan fenntartott, 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmény fenntartásának 2012. évi költsége (ezer Ft):
c) Önállóan fenntartott, 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának normatív hozzájáruláson
és támogatáson felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
III.2. Önkormányzat intézményi társulás székhelyeként fenntartott intézményei:
5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az
önkormányzat a társulás székhelye:
a) Intézményi társulás székhelyeként fenntartott, 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma:
b) Intézményi társulás székhelyként fenntartott, 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának
2012. évi költsége (ezer Ft):
c) Intézményi társulás székhelyként fenntartott, 5-8. évfolyamon feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartásának normatív
hozzájáruláson és támogatáson felüli költsége 2012-ben (ezer Ft):
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Intézményi társulásonként a társulásra vonatkozó adatok:

Sorszám

Adott önkormányzat területén
Adott önkormányzat
Adott önkormányzat igénylés
Intézményi társulásban
működik-e az intézménynek 5-8.
hozzájárulása az intézmény benyújtásának időpontjáig meg nem
részt vevő
évfolyamon általános iskolai feladatot közös fenntartásához (ezer fizetett hozzájárulásának összege
önkormányzatok:
ellátó feladatellátási helye
Ft)
(ezer Ft)

1.
Összesen:
III.3. Önkormányzat intézményi társulás tagjaként fenntartott intézményei:
5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézményt fenntartó intézményi társulások száma, melyekben az
önkormányzat a társulás tagja (nem székhelye):
a) Intézményi társulás székhely önkormányzata
b) A közösen fenntartott intézménynek van 5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helye az önkormányzat területén
(igen/nem)
c) A közösen fenntartott intézményhez biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
III.4. Önkormányzat területén közoktatási megállapodás alapján működő intézmények:
5-8. évfolyamon általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmények száma, melyekre az önkormányzat közoktatási megállapodást
kötött
a) Intézmény neve
b) Intézmény fenntartója
c) Az intézmény fenntartásához biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 2012-ben (ezer Ft):
Kelt:
P.H.
…………………………

……………………………

polgármester

(fő)jegyző

3. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító
Önkormányzat neve:
Megye:
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
adatok e
Ft
2010. 2011. 2012.
No.

Megnevezés
tény tény

1.
2.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (2+…+7)
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 38. § (1) bek. c) pont alapján
3. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv. 43/B. § alapján
4. Átmeneti segély Szoctv. 45. § alapján
5. Temetési segély Szoctv. 46. § alapján
6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. § alapján
7. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (9+…+11)
9. Természetben nyújtott átmeneti segély Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont alapján
10. Természetben nyújtott temetési segély Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont alapján
11. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. alapján
12. Az önkormányzat által saját hatáskörben (a Szoctv. és Gyvt. alapján) adott pénzbeli és természetbeni ellátások összesen
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terv

(1+8)
13. Az önkormányzat által folyósított Szoctv és Gyvt. szerinti normatív ellátások összesen
14. Az önkormányzat által folyósított Szoctv és Gyvt. szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások összesen (12+13)
15. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátás
16. A saját hatáskörben nyújtott ellátások aránya az összes ellátáson belül [(12+15)/(14+15)] %
Kelt: .............................................................................................................
P.H.
………………………………

.……………………………….

polgármester

(fő)jegyző

4. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító
Önkormányzat neve:
Megye:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT
1. Szakfeladat neve:
Szakfeladat rend szerinti besorolás:
2011. évi költségvetési beszámoló szerinti
tényadatok

2012. évi eredeti
előirányzat

adatok eFt
Változás
%
(2012 eredeti
ei./2011)

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó átlagos statisztikai
állományi létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi
létszáma (fő)
- Személyi juttatás
- Munkaadót terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Átadott pénzeszközök
Összesen:
További feladatok felvehetők
Kelt: ................................................
P.H.
………………………………

.……………………………….

polgármester/elnök

(fő)jegyző

5. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:

..................................

Megye:

..................................

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
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1.) Köztisztviselői illetményalap összege:

....................... Ft

2.) 2012. évre tervezett béren kívüli juttatás összege 1 főre vetítve (ideértve a
Cafetériakeretet is)
Köztisztviselők esetén:

………………
Ft

Közalkalmazottak esetén:

………………
Ft

Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén:

………………
Ft

3.)

Tartozások

a) Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladóan fennálló tartozása – nem pénzintézet
felé –. (Röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettséget):
adatok eFt
No.

Tartozás oka:

Tartozás összege

Tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

1.
2.
3.
4.
b) Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
ba) Működéshez kapcsolódó tartozások:
adatok
eFt
Célja

Kérelem
Hitel, tartozás, rendelkezésre benyújtásakor
tartott hitelkeret
fennálló tartozás
összege
összege

Munkabér-hitelkeret
Folyószámlahitelkeret
Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú hitel
Kötvénykibocsátás
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2012. évet terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Összesen:
bb) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:
adatok
eFt
Hitel, tartozás
összege

Célja

Kérelem
benyújtásakor
fennálló tartozás
összege

2012. évet terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú
hitel
Kötvénykibocsátás
Összesen:
c) Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor

Jellege

Összes tartozásból a 30
napon túli tartozások
összege

Összes
tartozás

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás
Gázdíj tartozás
Villanydíj tartozás
Távhő
Közvilágítás
Közüzemi díjtartozás összesen:
Körjegyzőség felé fennálló
tartozás
Közös fenntartású közoktatási
intézmények felé fennálló tartozás
Közös fenntartású szociális
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Összes tartozásból a 60
napon túli tartozások
összege

intézmények felé fennálló tartozás
Többcélú kistérségi társulás felé
fennálló tartozás
Közös feladatellátás esetében
fennálló tartozások összesen:
Élelmiszer beszállítók felé
fennálló tartozások
Egyéb tartozások
Összesen:
4.) Pénzeszközök állománya

adatok eFt
2010. év tény

2011. év tény

Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok
Hosszú lejáratú betétek
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok
Betétkönyvek
Költségvetési pénzforgalmi számlák
Összesen:
5.) Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség

adatok eFt
2010. év tény

2011. év tény

Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség összesen
6.)

Kötelezettségvállalások alakulása
2010. év
tény

2011. év
tény

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának
felső határa
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség
Hitelképességi megfelelés
7.)

2012. évi kötvénykibocsátásra vonatkozó adatok
Célja (működés/fejlesztés)

8.)

Típusa
(új vagy korábbi kiváltása)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek bemutatása:
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Devizanem

Összege

No.

Intézmény
neve

PIR
törzsszám

Gazdálkodási
jogkör

Önállóan vagy társulásban
fenntartott

Társulásban résztvevő
önkormányzatok

1.
2.
3.
9.)

Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcím
szerinti igény összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem
helyettesíthető a szöveges kérelemre való hivatkozással):

Igény:

eFt

Indokolás:
10.)

Az önkormányzat pénzügy-gazdasági helyzetének stabilizálása, a működési forráshiány
megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések rövid ismertetése:

Kelt:
PH.
…………………………

…………………………

polgármester/elnök

(fő)jegyző

6. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:
2011. évi tény
ebből:

No.

Megnevezés

Rendszeres személyi
juttatások összesen
(járulékok nélkül)

Nem rendszeres
személyi juttatások
(járulékok nélkül)

Kereset-

Költségtérítés
összesen (járulékok
nélkül)

kiegészítés
4.

5.

jutalom

Külső személyi
Személyi juttatások
juttatások (járulékok
összesen (1.+2.+6.)
nélkül)

Átlagos
statisztikai
létszám

Rendszeres személyi
juttatások összesen
(járulékok nélkül)

Nem rendszeres
személyi juttatások
(járulékok nélkül)

8.

9.

10.

Jutalom
1.

2.

3.

I. Polgármester/alpolgármester,
elnök/alelnök juttatásai, jogállása
a) Főállású polgármester/elnök
b) Főállású alpolgármester (képviselőtestületi tag)/alelnök
c) Főállású alpolgármester (NEM
képviselő-testületi tag)
d) Társadalmi megbízatású polgármester
e) Társadalmi megbízatású alpolgármester
(képviselő-testületi tag)
f) Társadalmi megbízatású alpolgármester
(NEM képviselő-testületi tag)
II. Képviselő-testület/közgyűlés tagjainak
juttatásai
a) alapdíj
b) bizottsági tagságért járó díj
c) bizottság nem képviselő tagjának díja
III. Teljes/rész munkaidőben foglalkoztatottak
a) Köztisztviselők összesen (teljes
munkaidős)
b) Köztisztviselők összesen
(részmunkaidős)
c) Közalkalmazottak összesen (teljes
munkaidős)
d) Közalkalmazottak összesen
(részmunkaidős)
e) Munkatörvénykönyve alá tartozók
összesen (teljes munkaidős)
ea) ebből: közfoglalkoztatottak
f) Munkatörvénykönyve alá tartozók
összesen (részmunkaidős)
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6.

7.

fa) ebből: közfoglalkoztatottak
g) Rendvédelmi szervek összesen (teljes
munkaidős)
h) Rendvédelmi szervek összesen
(részmunkaidős)
Kelt: .............................................................................................................
P.H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fő)jegyző
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7. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:
I. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatellátásának bemutatása
1. Feladat megnevezése
Szakfeladat rend szerinti besorolás:
2011. évi kötségvetési beszámoló szerinti
tényadatok

2012. évi eredeti
előirányzat

adatok eFt
2012. évi módosított
előirányzat

Feladathoz kapcsolódó összes működési kiadás összege
Feladathoz biztosított központi költségvetési támogatás
összege
Intézmény saját bevétele
Feladat ellátásához államháztartáson belülről átvett
pénzeszköz
Feladat ellátásához államháztartáson kívülről átvett
pénzeszköz
Egyéb bevétel
Helyi önkormányzat saját forrása
További feladatok felvehetők
II. Támogatásértékű működési kiadás/működési célú pénzeszköz átadás

No.
I.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
II.

Megnevezés

Jogcím

2011. évi kötségvetési beszámoló szerinti
tényadatok

2012. évi eredeti
előirányzat

2012. évi módosított
előirányzat

Támogatás értékű működési kiadás összesen:
ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
1. ebből kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
2. ebből önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
A táblában további alpontok felvehetők
III. Pénzmaradvány felhasználás
Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

Módosított pénzmaradvány összege
Felhasználás célja

működési célú
felhalmozási célú

A felhasználás céljához további sorok felvehetők
Kelt:……………………………………………………………….
P.H.

……………………………………………..

……………………………………………..

polgármester/elnök

(fő)jegyző

8. melléklet a 3/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:
Jegyzőkönyvi kivonat
……… Képviselő-testület (Közgyűlés)
2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből
………
…… /2012. ( . .) határozata
a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.
…… képviselő-testülete/közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.
melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó
támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatására.
2.
…… képviselő-testülete/közgyűlése a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat
lakosságszáma 2011. január 1-jén
1 000 fő, vagy a feletti.
b)
a települési önkormányzat
lakosságszáma 2011. január 1-jén
1 000 fő alatti, és a ……………
székhelyű körjegyzőséghez
tartozik.
c)
a települési önkormányzat
lakosságszáma 2011. január 1-jén
1 000 fő alatti és körjegyzőséghez
nem tartozik és a 6. melléklet 2.
pontja szerint felmentéssel
rendelkezik.
d)
Megyei önkormányzat esetében
az a) - c) pontokra vonatkozó
feltétel nem releváns.
II.

a)

A települési önkormányzat helyi
adó bevezetéséről döntött és
2012. évben ilyen jogcímen
………… ezer forint összegű
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b)

III.

bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a
helyi adóbevételre vonatkozó
feltétel nem releváns.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét ………………ezer forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
a)
Az önkormányzat az Ötv.
szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.
b)
Az önkormányzat az Ötv.
szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.
c)
Kötelező könyvvizsgálat esetén
az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
d)
Kötelező könyvvizsgálat esetén
az önkormányzat 2011. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló
elutasító záradékkal látta el.

IV.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek megfelel.

polgármester/elnök.

(fő)jegyző

s.k.

s.k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt:

P.H.

……………………………
Aláírás
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4/2012. (III. 1.) BM rendelet
Hatályos: 2012.03.03 Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

4/2012. (III. 1.) BM rendelet
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.
melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzeti erőforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. melléklet 13. pont a)–c) alpontja szerinti, vissza nem
térítendő támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető
igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e
rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A már meglévő közfoglalkoztatásban
résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcsoportosítani nem
lehet.
(2) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem
nyújtható. A pályázó a pályázatban megjelölt célokra más hazai vagy uniós forrásból
támogatásban nem részesülhet.
(3) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki, vagy amely az Európai Unió által
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében az e rendeletben meghatározott támogatási
célokhoz kapcsolódóan bármilyen támogatásban részesült.
(4) A pályázó a Kvt. 5. melléklet 13. pont a)–c) alpontja szerinti támogatási célokra
együttesen is benyújthat pályázatot.
(5) A támogatás maximális mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
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kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges
összeg 90%-a,
b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a
fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.
(6) A Kvt. 5. melléklet 13. pont a) és b) alpontja szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre
igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.
2. Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása
2. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont a) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban:
intézményfejlesztési támogatás) alapján
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) szociális étkeztetést, családsegítést
végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges
eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében
kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem történhet a már meglévő
funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.
(3) Óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztését, felújítását célzó pályázat esetében a
pályázat benyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni kívánt intézmény után a többcélú
kistérségi társulás a Kvt. 8. melléklet, III. pont, 2.2.1. alpontja szerinti támogatásban részesül.
(4) Egy pályázó legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására pályázhat.
(5) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás
a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,
b) kerítés építésére és javítására,
c) játszótéri eszközök beszerzésére,
d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére,
e) – a szociális étkeztetési feladatot ellátó intézmények kivételével – konyhai eszközök
beszerzésére,
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f) számítástechnikai eszköz beszerzésére.
3. § (1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következő
szempontok figyelembevételével történik:
a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsődei és
óvodai feladatok esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férőhelyhiány miatt
elutasított gyermekek száma, működtetési költségek és azok alakulása,
b) a bölcsődébe és óvodába más településről bejáró gyermekek száma, ezen belül az óvoda
esetében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
száma,
c) a feladatellátásban részt vevő települések száma és azok lakosságszáma.
(2) Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, amely
a) az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások
megvalósítását szolgálja, ha az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hőszigetelés
korszerűsítést is tartalmaz,
b) a tízezer és ötvenezer lakosságszám közötti településen működő, bölcsődei feladatot ellátó
intézmény infrastrukturális fejlesztését szolgálja,
c) az óvodai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén
ca) biztosítja a megvalósítandó céloknak az önkormányzati vagy a kistérségi közoktatási
intézkedési tervvel – különös tekintettel az esélyegyenlőségi szempontokra – való
összhangját,
cb) egységes óvoda-bölcsőde intézmény, vagy kétezer vagy az alatti lakosságszámú
településen működő és a pályázó fenntartásában levő közoktatási intézmény egységes óvodaibölcsődei feladatot ellátó intézményegysége fejlesztésének megvalósítására irányul,
cc) a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani,
cd) a községi vagy nagyközségi óvodai nevelési feladatot ellátó intézmény feladatellátási
helye infrastrukturális fejlesztésének megvalósítását szolgálja, vagy
ce) igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek növekvő óvodai felvételi aránya,
vagy száma miatt kialakult férőhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális
fejlesztés eredményeként biztosítható valamennyi érintett településeken élő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korától történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi
feltétele.
4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó
infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,
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b) bölcsődei nevelést, családsegítést, szociális étkeztetést ellátó intézmény esetében a
működési engedély hitelesített másolatát,
c) óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a közoktatási intézmény egységes
szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehető
maximális gyermeklétszámot,
d) a pályázó – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti – saját
forrás biztosítására vonatkozó igazolását,
e) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó
árajánlatot vagy tervezői költségvetést és
f) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületről, épületrészről készített fényképdokumentációt.
(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit
és a kapcsolódó támogatási igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.
3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
5. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont b) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport
infrastruktúra támogatás) feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat vagy többcélú
kistérségi társulás rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi
sportfejlesztési koncepcióval.
(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.
6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a) a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó
infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,
b) a helyi sportfejlesztési koncepciót elektronikus formában, valamint az adott
sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó
elképzeléseket,
c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy társulási
tanácsi határozatot,
d) a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét,
tízezer fő lakosságszám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza
a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből
a sportra fordítandó összeget,
e) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy ehiteles tulajdoni lapjának másolatát,
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f) ha a fejleszteni kívánt önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő
létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a
fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra
vonatkozó szerződés hitelesített másolatát,
g) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás
biztosítására vonatkozó igazolását,
h) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó
árajánlatot vagy tervezői költségvetést és
i) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.
(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit
és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.
7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat,
a) amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a
sportlétesítmény
aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
ab) több sportág befogadására válik alkalmassá,
ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
b) amely lehetővé teszi, hogy a sport infrastruktúra támogatásból megvalósuló
létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat vagy
többcélú kistérségi társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények gyermekei, tanulói
is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és az iskolai
szabadidősport megvalósulását.
4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
8. § (1) A Kvt. 5. melléklet 13. pont c) pontja szerinti támogatás iránti pályázatnak
tartalmaznia kell
a) a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó fejlesztés
célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítőt,
b) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás
biztosítására vonatkozó igazolását,
c) a pályázati adatlap fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői
költségvetést, valamint
d) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.
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(2) A pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó
támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.
5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés
9. § (1) A pályázó a pályázati adatlapokat 2012. április 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42
információs rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban, valamint az iskolai vagy utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztése esetén a helyi sportfejlesztési koncepciót, valamint a sportlétesítmény fejlesztési
programját elektronikus úton a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a
továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés
határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság 2012. április 27-éig postai
úton, iskolai vagy utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése esetén a helyi sportfejlesztési
koncepciót, valamint a sportlétesítmény fejlesztési programját 2012. április 4-éig elektronikus
úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
részére.
(3) A miniszter a pályázati adatlapon rögzített adatokat és a helyi sportfejlesztési koncepciót,
valamint a sportlétesítmény fejlesztési programját elektronikus úton a sportpolitikáért felelős
miniszter részére 2012. április 10-éig továbbítja. A sportpolitikáért felelős miniszter a
pályázatokkal kapcsolatban kialakított szakmai álláspontját a miniszter által meghatározott
formában elektronikus úton 2012. április 27-éig küldi meg a miniszter részére.
10. § (1) A miniszter a benyújtott pályázatokról
a) a rendelkezésre álló eredeti előirányzat erejéig 2012. május 31-éig,
b) a Kvt. 27. § (11) bekezdésének teljesülése esetén a Kvt. 27. § (20) bekezdés b) pontja
szerinti felszabaduló előirányzat, valamint a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg
terhére 2012. november 15-éig
dönt.
(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a
pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű
támogatás megítélésére is jogosult.
11. § (1) A miniszter a kedvezményezettel
a) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntések esetében 2012. június 15-éig,
b) a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a döntés közlésétől számított 15
napon belül, de legkésőbb 2012. november 30-áig
támogatási célonként támogatási szerződést köt. E határidő kedvezményezettnek felróható
okból történő elmulasztása jogvesztő.
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(2) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – a 19. §-ban
meghatározott kivétellel –, azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a
felhasználás végső határideje nem változhat.
6. A támogatás folyósítása
12. § (1) A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés esetében a támogatási összeg
folyósítása a 2012. évben két részletben, a következők szerint történik:
a) a támogatás 30%-a a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül előlegként
kerül folyósításra,
b) a fennmaradó támogatási összeg folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés
miniszterhez történő benyújtását követő 10 napon belül, a támogatási intenzitás
figyelembevétele mellett történik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett
a beruházás kivitelezőjével kötött szerződést, annak megkötését követő 30 napon belül, de
legkésőbb 2012. november 15-éig, vagy a közbeszerzési eljárás megindítását igazoló
dokumentumokat legkésőbb 2012. november 15-éig megküldi a miniszter részére.
(3) Ha egy projekten belül több kivitelezővel kerül sor írásos kötelezettségvállalásra, a
beruházás teljes költségét lefedő kötelezettségvállalásokat egyidejűleg kell a miniszter részére
megküldeni.
(4) Többcélú kistérségi társulás esetén a (2) bekezdés szerinti dokumentumok megküldésével
egyidejűleg írásban nyilatkozni kell arról, hogy a fejlesztéssel érintett intézményben ellátott
feladatokért 2013. január 1-jétől jogutódként mely fenntartó intézményi társulás lesz felelős.
(5) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.
(6) A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetében a támogatás folyósítása egy
összegben, a szerződéskötést követő 10 napon belül történik.
(7) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.
13. § Ha a kedvezményezett a 12. § (2) bekezdése szerint az aláírt kivitelezői szerződést vagy
a közbeszerzési eljárás megindítását igazoló dokumentumokat 2012. november 15-éig nem
küldi meg a miniszter részére, a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előleget 30 napon belül
vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe.
7. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
14. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett – többcélú kistérségi társulás esetében a 2012.
december 31-éig fel nem használt támogatásrész felett a 12. § (4) bekezdése szerinti jogutód
társulás székhelye szerinti települési önkormányzat – rendelkezik, és felelős annak jogszerű
felhasználásáért. A 2013. évi zárszámadás során a jogutód társulás székhely településének
szükséges a támogatásról elszámolnia.
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(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást
vezet.
15. § A támogatás felhasználásának 2013. június 30. a végső határideje. Az e határidőig fel
nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
16. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i
fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013.
július 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter részére, amelyben szöveges
indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval
alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak
megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
17. § A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
18. § A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés szerinti
beruházásnak minősül, mely ingatlanvagyon esetén a beruházás megvalósításától számított 10
évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti
további feladatokra fordítja. Elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a 17. § szerinti
rendeltetésszerű használatot biztosítani kell.
19. § A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely
intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal
a feltétellel, hogy a fenntartónak a 17. § szerinti rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.
8. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. §
1. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

I. Pályázati adatlap
a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására
Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:
Az intézmény neve:
Intézmény címe:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény feladatellátási helyeinek száma
Intézményi társulás által fenntartott intézmény esetében a társulásban részt vevő önkormányzatok felsorolása
Sorszám

Önkormányzat neve:

1.
2.
3.
4.
5.
A táblázat további sorokkal bővíthető

Intézmény által ellátott feladatok

Sorszám

Feladat megnevezése

Ellátott feladat jelölése
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1.

Bölcsődei ellátás

2.

Óvodai nevelés

3.

Szociális étkeztetés

4.

Családsegítés

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Intézményi létszámadatok:

Bölcsődei ellátás

Év

Bölcsődések száma

Más településről bejáró gyermekek
száma

Férőhely hiányában elutasítottak
száma

Óvodások száma

Hátrányos helyzetű gyermekek száma

Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma

2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Óvodai nevelés
Nevelési
év

Más településről bejáró
gyermekek száma

Más településről bejáró, hátrányos helyzetű
gyermekek száma

Más településről bejáró, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma

Óvodai csoportok
száma

Férőhely hiányában
elutasítottak száma

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Szociális étkeztetés,
családsegítés
Év

Szociális étkeztetésben
ellátottak száma

Családsegítés - érintett lakosságszám
szerinti mutató

2008.
2009.
2010.
1011.
2012.
Éves költségvetési törvények, azonos célú normatív hozzájárulásának igénybevételi szabályai alapján elszámolt mutató

Intézményben foglalkoztatottak száma, kiadások alakulása

Év
2008.

Intézményben foglalkoztatottak száma

Személyi kiadások (bér+járulék)

Dologi kiadások

Kiadások összesen

2009.
2010.
2011.
2012.

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése

(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):
Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

1.
2.
3.
4.
5.
A táblázat további sorokkal bővíthető (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthető)

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Feladatellátási helyen ellátott feladatok

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát
jelölve)
Építési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen

Ft

Igényelt támogatás összesen:

Ft

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
Minimálisan vállalandó önerő összege:

Ft

Vállalt önerő összege:

Ft

Beruházás összköltsége:

Ft
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Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

Kelt:……………,

P. H.

.............................................................................

………………………………………………………………………

jegyző/munkaszervezet vezetője

polgármester/elnök

2. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

II. Pályázati adatlap
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:
Sportlétesítmény neve:
Sportlétesítmény címe:
Sportlétesítmény helyrajzi száma:
Sportlétesítmény típusa:
A sportlétesítmény a pályázó tulajdonában van (igen/nem):
Sportlétesítmény mely önkormányzat tulajdonában van:
A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):
Sportlétesítmény fenntartójának neve:
Sportlétesítmény területe:
Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

A sportlétesítmény kihasználtságával kapcsolatos adatok:
Évek
2010.
2011.
2012.

Sportlétesítmény igénybevevők havi átlagos száma (fő)

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):
A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):
A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés (igen/nem):
Sorszám

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet - sportágak
felsorolása

1.
2.
A táblázat további sorokkal bővíthető
A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél
megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke
(Ft)

Építéssel járó célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)
Ft
Építési célra igényelt támogatás összesen
Ft
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen
Ft
Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
Ft
Minimálisan vállalandó önerő összege:
Ft
Vállalt önerő összege:
Ft
Beruházás összköltsége:
Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a működtetés költségeinek várható alakulása:

Kelt:……………,

P. H.
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..............................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

………………………………………………
polgármester/elnök

3. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

III. Pályázati adatlap

a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására

Pályázó Önkormányzat neve:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a megvalósítandó fejlesztési célok részletezésével összhangban), közbiztonság növelésének indokoltsága, a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel
folytatott együttműködés bemutatása:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
Sorszám
Feladatellátási hely szerinti
önkormányzat

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)
Ft
Építési célra igényelt támogatás összesen
Ft
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen
Ft
Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben
foglaltaknak:
Ft
Minimálisan vállalandó önerő összege:
Ft
Vállalt önerő összege:
Ft
Beruházás összköltsége:

Kelt:……………,

P. H.

..............................................................................
jegyző

………………………………………………
polgármester

4. melléklet a 4/2012. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

Összesítő adatlap
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázathoz

Önkormányzat/Társulás neve:
Polgármester /Elnök neve:
Önkormányzat/Társulás címe:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Összesítő

Igényelt támogatás
Sorszám

Támogatás célja
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(forintban)
I.
II.
III.

A társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás
Igényelt támogatás összesen:
Vállalt önrész összesen:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő adatok

Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a
ebből közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett költség (Ft)
Alkalmazni tervezett közfoglalkoztatottak száma (fő)
A közfoglalkoztatás időtartama (hónap)
A pályázó nyilatkozik, hogy:
- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén

- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,

- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.

Csatolandó dokumentumok:

1. Bölcsődei ellátást, szociális étkeztetés, családsegítést ellátó intézmény fejlesztése esetén a működési engedély hitelesített másolata

2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata

3. A Pályázó fenntartásra, elidegenítésre vonatkozó nyilatkozata

4. Képviselő-testület/társulási tanács határozata az önerő biztosításáról és összegéről

5. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, beleegyező
nyilatkozat vagy bérleti szerződés hiteles másolata, elektronikus formátumban a sportlétesítmény fejlesztési programja

6. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén a sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy társulási tanácsi határozatot

7. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van,
úgy a tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hiteles másolata

8. Fényképes dokumentáció

9. Árajánlat, vagy tervezői költségvetés

Kelt:……………,

P. H.

..............................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

………………………………………………
polgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke
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Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg hagyományos
országos szemétgyűjtő akcióját 2012. április 23-án. A Föld Napja alkalmából
szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság.
A rendezvény az elmúlt öt évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató
környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal szervez országos szemétgyűjtési
akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének
megtisztítására. Idén április 23-án, hétfőn rendezi meg szokásos tavaszi szemétgyűjtési
akcióját a társaság.
A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi időben sajnos
szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság
évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű
szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a
cég szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban,
minthogy az elmúlt hét alkalommal mintegy 270 ezer önkéntes csaknem 40 ezer
köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte.
Szemétgyűjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a
környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz,
hogy az a több ezer - többségében – fiatalember, akik részt vesznek a
szemétgyűjtésben, később jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük
megóvására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és
csoportosan jelentkezőket, egyúttal számítunk az önkormányzatok, civil szervezetek,
iskolák és baráti társaságok csatlakozására is.
A társaság szemétgyűjtési akciója az ország legtöbb önkéntest megmozgató
környezetvédelmi eseményévé nőtte ki magát. Ez reményt ad arra, hogy a következő
generációk a mainál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, reményeink
szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem
válik megrögzött szemetelővé.
A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára
térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az
összegyűjtött hulladék elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai
felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.
Az akció további részleteiről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságain
érdeklődhet (elérhetősége a www.kozut.hu Kapcsolat menüpontjában).

***
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatlakozzanak országos szemétszedési
akciónkhoz, amelyet 2012. április 23-án, a Föld napja alkalmából rendezünk
reggel 9 órától délután 14 óráig. A jelentkezéseket a részt vevők létszámával
együtt
2011.
április
2-ig
várjuk
a
Győr-Moson-Sopron
megyei
igazgatóságunkon.

74

SZERZŐDÉS
Villamos energia beszerzés szakmai támogatása
Sourcing szerződésszám: 2012/

amely létrejött egyrészről
a Cégnév (székhely: 1111 Város xxxxxx út 1. cégjegyzékszám: xx-xx-xxxxxx, adószám:
xxxxxxxx-x-xx, képviseli: xxxxxxx yyyyyyyy), mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó,
másrészről a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold,
ügyvezető igazgató), mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott között, alábbiak
szerint:
I.

A szerződés tárgya

Villamos energia tender lebonyolítása csoportban, a lebonyolítás szakmai támogatása a
II. pontban szereplő tartalom szerint.
II. A tevékenység részletes leírása

A tender lebonyolításának szakmai támogatása a következő feladatokat tartalmazza:
1. A tender projekt ütemtervének kialakítása
A tender-lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak,
határideinek figyelembe vételével Megbízott meghatározza a projekt ütemterét,
melyet a fogyasztói igények és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít
ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. Megbízott projektvezetőt
jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat
2. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása
A rendelkezésre álló információk alapján Megbízott az adatok előzetes értékelését követően
aktuális piaci információkat felhasználva javaslatot tesz az ajánlatkérési koncepcióra és
Megbízó bevonásával kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. A tender során – igény esetén –
Megbízott elektronikus aukciót is alkalmaz, és a koncepciót ennek figyelembevételével
alakítja ki.

3. Pályázati feltételek meghatározása
Megbízott Megbízó fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési
koncepció és stratégia mentén kialakítja a pályázati felhívás peremfeltételeit.
Megbízott a feltételekről minden esetben Megbízóval egyeztet.
4. Szakmailag megalapozott pályázati felhívás elkészítése
Megbízott a fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában elkészít
egy pályázati felhívást, amelynek tartalmát egyezteti Megbízóval és Megbízó jóváhagyása
után tekinti véglegesnek.

5. Potenciális kereskedői kör meghatározása

75

Megbízott az aktuális piaci környezet ismeretében meghatározza a tenderbe
invitálandó kereskedői kört, amelyet Megbízóval egyeztet és Megbízó
jóváhagyását követően tekint véglegesnek.

6. A tender, ajánlatkérés lebonyolítása
Megbízott Megbízó által megküldött és rendelkezésre bocsátott információk
mentén lebonyolítja az ajánlatkérést, tendert. Amennyiben a tender lebonyolítása
elektronikus aukció keretében történik Megbízott biztosítja az elektronikus
tender szervezéséhez szükséges szakmai hátteret, IT környezetet, aukciós
felületet.
7. Eredmény értékelés, riport
Megbízott a tender lebonyolítását követően riportot készít, amely tartalmazza a
tender lebonyolításának értékelését, a pályázók elérhetőségeit, az ajánlatok
számát és értékét, valamint kimutatja a költségeket és az elért megtakarítás
mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai elemeket. A riportot
Megbízott elektronikusan (email) küldi meg Megbízó részére.
8. Szerződési és kereskedőváltási folyamat támogatása
Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási
folyamatokat.
III. Felek jogai és kötelezettségei

1. Megbízott kizárólagosan Megbízó és Kereskedők közti közvetítői szerepet vállal
szerződéskötési lehetőségeket kínálva. Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy
nem vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő
jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás közt rendezik.
2. Megbízó a szerződés aláírásával felhatalmazza Megbízottat, hogy jelen szerződés
teljesítése érdekében Megbízó nevében ajánlatkérést bonyolítson le.
3. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a projekt lebonyolításához szükséges
Megbízott által igényelt információkat rendelkezésre bocsátja, és Megbízott által
kiküldött ajánlatkérést követően villamos energia beszerzése tárgykörben
kizárólagosan Megbízotton keresztül kér ajánlatot. Amennyiben Megbízott által
kiküldött ajánlatkérést vagy pályázati felhívást követően a Megbízó és Kereskedő
között 90 napon belül megállapodás (pl. új szerződés, ajánlat elfogadás,
szerződésmódosítás, vagy szerződés kiegészítés) jön létre, úgy a projekt
sikeresnek tekinthető, és Megbízott jogosult a megbízási díjra az V. pontban
részletezett feltételek szerint.
4. Megbízó vállalja, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy az energia
kereskedelmi szerződést a tender lezárását követően a legrövidebb idő alatt
megkösse. Amennyiben a Megbízónak felróható okból (pl. mulasztás vagy
késedelem) a kereskedőváltás vagy 90 napon belül a szerződéskötés nem történik
meg, úgy Megbízott ez esetben is jogosult a megbízási díjra. Ebben az esetben a
megbízási díj alapjául szolgáló megtakarítás a bázis érték – 1. számú melléklet –
és a tender győztes ár közötti különbség mértéke alapján a szerződött mennyiség
függvényében kerül kiszámításra.
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5. Amennyiben Megbízó a kereskedelmi szerződést Megbízott megkerülésével köti
meg, úgy Megbízó köteles Megbízott részére a V. pontban szereplő feltételek
alapján a megbízási díj megfizetésére.
6. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. fejezetben szereplő szolgáltatásokkal
kapcsolatban rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a projektet.
7. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a bázis értéket az előzetesen egyeztetett
határidőig, de legkésőbb a Megbízott általi ajánlatkérés napjáig Megbízott
részére elektronikusan megküldi. A bázis értéket Felek a tender lebonyolítását
megelőzően egyeztetik.
8. Az energiaszerződés hatályának lejártát követő 15 napon belül Megbízó köteles
Megbízott számára az szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási
összesítőt és azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a
penzugy@sourcing.hu címre.
9. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját
költségére igénybe vehet
IV. A szerződés hatálya

Felek jelen szerződésben foglalt együttműködése projekt alapú, azaz Felek a szerződést
határozott időtartamra, a projekt időtartamára kötik. A szerződés az aláírás napjától
hatályos. Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett
feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V.
pontban leírtaknak megfelelően történik.
V. Megbízási díj

A II. pontban rögzített szolgáltatási csomagra vonatkozó megbízási díjat Felek közös
megegyezéssel az elért megtakarítás 30,00 % + Áfa mértékében határozzák meg. A
szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori
érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%.
A megtakarítás mértékét Felek a bázis érték – 1. számú melléklet – és a tender
lebonyolítást követően érvényesített, szerződött ár közötti különbözet, valamint a
szerződött mennyiség függvényében határozzák meg. A bázis értéket Felek a pályázati
felhívás kiküldését megelőzően rögzítik.
Megbízott és Megbízó a megbízási díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan
részletfizetésben állapodik meg. Felek tudomásul veszik, hogy a részletekben történő
számlázás nem számít folyamatos teljesítésnek, mivel a II. pontban rögzített
tevékenységet Megbízott már az első számla kiállítása előtt teljesítette.
A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott havi rendszerességgel 30 napos
fizetési határidővel állítja ki, forintban – idegen devizás energia kereskedelmi szerződés
esetén a kiállítás napján érvényes MNB középárfolyamon számolva. A megbízási díj első
részletéről Megbízott a számlát az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének
napján állítja ki, majd azt követően havonként, a megbízási díj egyenlő mértékű
részleteiről. Az utolsó, végszámlát Megbízott az energia kereskedelmi szerződést
hatályának lejártát követő hónap 15. napján állítja ki, amelyben a szerződött és
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tényleges fogyasztási mennyiség közötti különbség alapján Felek elszámolnak egymással.
A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki, a Megbízott – számlán szereplő számú –
bankszámlájára.
Amennyiben a megbízási díj nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, Megbízott jogosult a díjat
egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés megkötésének napján 30
napos fizetési határidővel.
A fizetési határidő be nem tartása esetén az Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni,
amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos.
VI. Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások,
valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető
legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek
kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során
tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és
gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat
bizalmasan kezeljék.
Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megbízó logóját a referenciái között
feltüntesse.
VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.
Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével,
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Jelen szerződés – és annak mellékletei – 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyet szerződő Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt
kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Székhely, 2012.

Budapest, 2012.

Szentpétery Arnold
Ügyvezető
Sourcing Hungary Kft.
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Megbízó nevében

Megbízott nevében
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MEGHATALMAZÁS ÉS NYILATKOZAT – VILLAMOS ENERGIA

Alulírott, ………………………………., a(z) ………………………………………………... (cégnév)
(székhely: ……………………………………………………. cégjegyzékszám: ………………………,
adószám: ……………………………) törvényes képviselője meghatalmazom a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám:
01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), hogy a társaság képviseletében, helyette és nevében az
alábbiak szerint eljárjon:
Meghatalmazás
A szervezet képviseletében a villamos energia beszerzésre vonatkozó
beszerzési eljárást / tendert teljes körűen lefolytassa.
A szervezet képviseletében a Meghatalmazó fogyasztási helyeinek
ellátásához szükséges fogyasztási adatok (T-görbe) és dokumentumok
megkérésében a területileg illetékes szolgáltatónál teljes körűen eljárjon.

(x)
X
X

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket
vállalni.
Továbbá nyilatkozom, hogy a Sourcing Hungary Kft. által szervezett villamos energia beszerzésre
kiírt tender győztesével az alábbi időtartamra szerződéses kötelezettséget vállalok az elektronikus
tenderen meghatározott célérték (maximum limitár), vagy annál alacsonyabb árszint elérése esetén,
amennyiben a pályázati felhívásban és annak dokumentumaiban foglalt összes feltételt a nyertes
maradéktalanul teljesíti és a szerződés minden feltételében egyetértés születik.
Szerződési időszak

(x)

Szerződéskötési kötelezettség a 2012. július 1-től - 2013. december 31-ig
tartó szerződéses időszak villamos energia beszerzésre

X

Nyilatkozom, hogy a jelenlegi villamos energia kereskedelmi szerződésem nem tartalmaz utolsó
ajánlattételi (last call) opciót valamint a fenti táblázatban megjelölt és tendereztetéssel érintett
szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződésem; továbbá az
előzőekben meghatározott időszakra előszerződésből- vagy egyéb, előzetes megállapodásból vállalt
kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozom.

……………., 2012. ………......

……………………………………….
cégszerű aláírás
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1. számú melléklet
BÁZIS ÉRTÉK

Számlával igazolt jelenleg érvényes fogyasztói ár.
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SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásra létrejött társulási megállapodást a
megállapodó önkormányzati képviselő-testületek 2012. április 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint módosítják.
1.

A megállapodás 2. pontjában „A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása” cím
alatti szövegnél a társulás tagjainak felsorolása az alábbi önkormányzatokkal egészül ki:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u.19.

2.

A megállapodás 2. pontjában „A Társulás tagjai a következőkben részletezett
feladatok társulásban történő ellátására állapodnak meg:” címszó alatti részben a
„Fogyatékosok nappali ellátása” címszó alatti önkormányzatok felsorolása az alábbi
önkormányzatokkal egészül ki:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u.19.

3.

A társulási megállapodás egyéb részeit a módosítás nem érinti.

Megállapodó felek jelen megállapodás-módosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Kapuvár, 2012. …..………
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ALÁÍRÁSOK:
BABÓT Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Molnár János
polgármester

………………………………..
Dr. Degovics Ildikó
jegyző

BELED Város Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Tompáné Balogh Mária
polgármester

………………………………..
Dr. Gál László
jegyző

CIRÁK Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Tóth Sándor
polgármester

………………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

DÉNESFA Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Takács Lajos
polgármester

………………………………..
Dr. Gál László
jegyző

EDVE Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Imre László
polgármester

………………………………..
Dr. Gál László
jegyző

GYÓRÓ Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Ötvös László
polgármester

………………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

HIMOD Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Módos Ferenc
polgármester

………………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

HÖVEJ Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Dr. Némethné István Erzsébet
polgármester

………………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

KAPUVÁR Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Hámori György
polgármester

………………………………..
Borsodi Tamás
jegyző

KISFALUD Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Ódorné Árvai Margit
polgármester

………………………………..
Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

MIHÁLYI Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Csitei Gábor
polgármester

………………………………..
Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

OSLI Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Fodor József
polgármester

………………………………..
Csonka László
jegyző

RÁBAKECÖL Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Tuba Erik
polgármester

………………………………..
dr. Gál László
jegyző

SZÁRFÖLD Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Horváth Ferenc
polgármester

………………………………..
Pintér Róbert
jegyző
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VADOSFA Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Szakács Lajos
polgármester

………………………………..
Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

VÁSÁROSFALU Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Molnár Sándor
polgármester

………………………………..
dr. Gál László
jegyző

VESZKÉNY Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Matzkó János
polgármester

………………………………..
Pásztor Katalin
mb. jegyző

VITNYÉD Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Tóth Kálmán
polgármester

………………………………..
Pásztor Katalin
jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529, 06-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. március 19.
13. napirend: Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!

13e) Szociális és gyermekjóléti szolgálati társulás társulási megállapodásának
módosítása
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok társulásairól szóló
1997. évi CXXXV. 8. §-a alapján megállapodást kötött a Kapuvár-Beledi Kistérségbe tartozó
önkormányzatok képviselő-testületeivel és Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulást
hozott létre a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ (korábban
Családsegítő Intézet) közös fenntartására, az alábbi feladatok ellátására:
- gyermekjóléti feladatok, családsegítés, közösségi ellátás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- fogyatékosok nappali ellátása
(Az egyes feladatok vonatkozásában a társulásban résztvevő önkormányzatok köre eltérő.)
A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010 áprilisa óta végzi a
fogyatékosok nappali ellátását, amely szolgáltatás beindítását a „SORS-TÁRS” pályázat
sikeres megvalósítása tette lehetővé. A feladatellátásban a kistérség mind a 18 önkormányzata
részt vesz.
A fogyatékos ellátásban az intézmény alapító okirata szerint 35 fő ellátásra van lehetőség, a
szakmai program is ezzel a létszámmal számol. Jelenleg a fogyatékosok nappali ellátásában
résztvevők száma: 23 fő.
Fertőd és Fertőszentmiklós jelezte, hogy szeretnének csatlakozni a társuláshoz és szeretnék
igénybe venni a fogyatékosok nappali ellátását.
A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ rendelkezik szabad
kapacitással, és a két kistérségen kívüli település fogadása nem veszélyezteti a KapuvárBeledi kistérség igényeinek a kielégítését sem, többlet költséggel az intézménynek a
csatlakozás nem jár.
A társulási megállapodás-módosítás jóváhagyásához valamennyi részvevő önkormányzat
jóváhagyása szükséges.
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A társulási megállapodás módosításának elfogadása után a Nyitott KAPU-VÁR Térségi
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát is módosítani fogják.

13f) Mozgókönyvtári feladatok ellátására szóló megállapodás módosítása
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8.
számú melléklet III. 2.7. pontja alapján mozgókönyvtári normatíva a mozgókönyvtári
támogatásra igényelhető összeg 800.000 Ft /év /feladatellátó hely. (A normatíva összege
2011. évben településenként 1.000.000 Ft volt.)
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, mint szolgáltató, és a Kapuvár-Beledi
Kistérség Többcélú Társulása között 2008-ban létrejött megállapodás alapján a normatíva 30
%-a az ellátó intézménynek kerül átutalásra.
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár azzal a kéréssel fordult a Többcélú
Társuláshoz, hogy számukra a feladatellátáshoz szükséges normatíva összegéből
településenként (a tavalyi évvel megegyező) fix összeget, 300.000 Ft-ot biztosítson.
Az alacsonyabb normatíva alapján változatlan feltételekkel 2012. évben az intézménynek
átutalt normatíva 960.000 forinttal csökken. Az alábbi kimutatásban látható, hogy 2011 évben
az intézmény hogyan használta fel a normatívát, valamint a 2012 évben a normatíva összege
már a könyvtáros bérét és a könyvbeszerzést sem fedezné.
2011. év (normatíva 1.000.000 Ft, ennek 30%-a 300.000 Ft)
− Intézmény bevétele:
300.000 Ft * 16 község
− Intézmény kiadásai:
Könyvtáros bér+járulék+útiköltség
Könyvbeszerzés községeknek (120.000 Ft * 16 község)
Egyéb költség

4.800.000 Ft

2.337.400 Ft
1.920.000 Ft
542.600 Ft
4.800.000 Ft

2012. év (normatíva 800.000 Ft, ennek 30%-a 240.000 Ft)
− Intézmény bevétele:
240.000 Ft * 16 község

3.840.000 Ft

Az egyéb költség tartalmazza: a mozgókönyvtári iroda rezsijét, telefonköltségét, internet és
honlapköltséget, ami szintén a mozgókönyvtári feladatellátás előírása, a könyvtári szoftver
fejlesztési költségeit és licenszdíját, könyvek felszerelésének költségeit (etikett,
vonalkódnyomtatás, cutterezés, katalóguscédula), valamint az irodaszereket és
nyomtatványokat.
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A Rábaközi Művelődés Központ és Városi Könyvtár állásfoglalásában tájékoztat arról, hogy
csökkenő normatívával és változatlan feltételekkel az intézmény saját költségvetésének
terhére nem tudja ellátni a szolgáltató könyvtár szerepét.
Az ellátó könyvtár azzal a kéréssel fordul a Társulási Tanácshoz, hogy 2012. évben a
szolgáltatónak átadott összeget ne százalékos megosztásban, hanem változatlan, fix
összegben, 300.000 forintban rögzíteni szíveskedjék!
A Társulási Tanács egy kompromisszumos megoldást fogadott el, miszerint a központnál
maradó összegből településenként 120 eFt szerepelt könyvtári állomány gyarapítására, ezt
lecsökkentenénk 60 eFt-ra, ez a törzsállományt gyarapítaná, így 60 eFt átkerülne a
településekhez, ezáltal azok megkapnák azt az összegű támogatást, mint a korábbi években.

Fentiek alapján csupán egy technikai módosítás szükséges, így a Megállapodás 10. pontja
helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. Felek kijelentik, hogy felmerülő vitás ügyeket elsősorban békés úton, egymás közötti
egyeztetés útján kötelesek rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII: törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar Köztársaság költségvetéséről
szóló mindenkori hatályos törvény, és azok végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

13g) Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCVII. tv. 39. §-a hatályon kívül helyezte a területfejlesztésről szóló 1996. évi
XXI. tv. 10/D §. (1), (2) bekezdését. 2012. január 1-jétől megszűntek a kistérségi fejlesztési
tanácsok. Az államháztartást új jogszabály, a 2011. évi CXCV. tv., a végrehajtását pedig a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabályváltozások és az aktualizálások
miatt a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges 2012. január 1-i hatállyal.
A módosításokat az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően
elfogadni szíveskedjék!

13h) Közösségi kisbuszhoz tachográf beszerzése
A kisbusz tachográfja – garanciális időn túl – tönkrement, nem javítható, új beszerzése
~175eFt költséggel jár. Saját fuvarban és iskolabuszként nincs rá szükség, viszont külső
személyszállítást tachográf nélkül nem lehet végezni. A többcélú társulások év végével
megszűnnek, a megszűnés módjáról, vagyonfelosztásról rendelkező jogszabályokat még nem
alkotta meg az Országgyűlés, így bizonytalan az is, hogy a Társulás tulajdonában álló busz
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sorsa mi lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján mérlegelje tachográf
beszerzését.

Rábakecöl, 2012. március 14.
Tuba Erik
polgármester
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KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADATELLÁTÁSRA KÖTÖTT
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Mozgókönyvtári feladatellátásról szóló,
2008. március 5-én – a belépő települések szándéka szerint 2008 egész évre kötött – és 2008.
április 29-én, 2009. január 1-én, 2009. december 21-én, 2010. február 12-én valamint 2010.
június 30-án módosított Megállapodás az alábbiak szerint módosul:
1.

A Megállapodás 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. Felek kijelentik, hogy felmerülő vitás ügyeket elsősorban békés úton, egymás közötti
egyeztetés útján kötelesek rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII: törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyar Köztársaság költségvetéséről
szóló mindenkori hatályos törvény, és azok végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

2.

Jelen Megállapodás 2012. január 1-jén lép hatályba. A Megállapodás többi pontját a
módosítás nem érinti, azok változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Szerződő felek ezen megállapodás-módosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírnak.

Kapuvár, 2012. február 8.

___________________________________
Hámori György
Kapuvár-Beledi Kistérség
Többcélú Társulása
Elnöke

___________________________________
Henye Zsuzsanna
Rábaközi Művelődési Központ és
Városi Könyvtár
Igazgatója
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KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár-Beledi Kistérség önkormányzatai a közöttük 2004. november 29-én létrejött, 2005. február 9én, 2005. június 8-án, 2007. március 6-án, 2007. augusztus 28-án, 2007. október 16-án, 2007.
december 12-én, 2008. április 29-én és 2008. június 19-én, valamint 2009. január 1-én módosított
megállapodást 2012. január 1- hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás I. 2. pontja hatályát veszti.
2. A Megállapodás I. 4. pont második és harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Társulás tagjainak nevét és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Társulás és a Társulás tagjainak lakosságszámánál a tárgyévre vonatkozó költségvetési
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál előírt lakosságszámot kell figyelembe
venni a 3. sz. függelék szerint.”
3. A Megállapodás I. 9. pontja hatályát veszti.
4. A Megállapodás III/B. 1. 1. és 2. és 4. pontja hatályát veszti.
5. A Megállapodás III/B. 1. 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3. A Társulási Tanács területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok
területfejlesztési mikro-társulásai és a kistérség területén működő állami szervek, társadalmi és
szakmai szervezetek, gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.”
6. A Megállapodás IV. 4. 2. pontja hatályát veszti.
7. A Megállapodás IV. 5. 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„1. A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a társulás tagjainak
polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítéséről a társult önkormányzatok képviselőtestületei rendelkeznek. A helyettesként eljáró jogai és kötelességei azonosak a polgármester
jogaival és kötelességeivel.”
8. A Megállapodás IV. 5. 2 pontja helyére az alábbi szöveg lép:
„A Társulási Tanács tagjai a tanácsban végzett tevékenységükről évente
legalább két alkalommal beszámolnak.”
9. A Megállapodás IV. 12. 2. d. pontja helyére az alábbi szöveg lép:
„d. folyamatos kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési
ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;”
10. A Megállapodás V. 1. 3. d. pontja helyére az alábbi szöveg lép:
„d. a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül.”
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A Megállapodás V. 1. 7. pontja utolsó mondata helyére az alábbi szöveg lép:
„A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a
megyei kormányhivatalnak és a Társulás tagjainak.„
11. A Megállapodás V. 1. 9. pontja hatályát veszti.
12. A Megállapodás V. 1. 10. pontja hatályát veszti.
13. A Megállapodás VII. 1. 6. pontja hatályát veszti.
14. A Megállapodás VII. 2. 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, pénzügyi ellenjegyzést pedig a Tanács elnöke által a
munkaszervezet ezzel megbízott dolgozói gyakorolják.”
15. A Megállapodás VII. 3. 1. pontja második bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:
„A többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzatgazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés
készítésére Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., és az Államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, továbbiakban Ávr., előírásait kell
alkalmazni.”
16. A Megállapodás VIII. hatályát veszti.
17. A Megállapodás X. 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2. E Társulási Megállapodás mellékletei és függelékei:
1. számú melléklet:

A többcélú feladatokra társult tagok jegyzéke

2. számú melléklet:

A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arányok megoszlása

1. számú függelék:

Intézményi tárulások közös feladatellátásra
önkormányzatot érintő megállapodások

2. számú függelék:

Intézményi társulási megállapodások, közös feladat ellátására létrejött
megállapodások

3. számú függelék

Társulási Tanács tagjainak lakosságszáma”

létrejött

több

18. A módosítások a megállapodás többi részét nem érintik, azok változatlan formában
maradnak hatályban.
Kapuvár, 2012. február 8.

Hámori György
Társulási Tanács elnöke
92

Központi háziorvosi ügyelet
2009. évi
Bevételek
Eszközhasználati díj

3 125 000

Bevételek összesen:

3 125 000

Kiadások
Kórház helyiségbérleti díj

25.000 Ft * 12 hónap

300 000

Diszpécserszolgálat

220.000 Ft * 7 hónap

1 540 000

Téli gumi

84 898

Kiadások összesen:

1 924 898

2009. évi maradvány
(Bevételek és kiadások különbözete):

1 200 102

2010. évi
Bevételek
Eszközhasználati díj

3 500 000

Bevételek összesen:

3 500 000

Kiadások
Kórház helyiségbérleti díj

25.000 Ft * 1 hónap (január)

Kórház helyiségbérleti díj

26.050 Ft * 11 hónap (február - december)

Diszpécserszolgálat

220.000 Ft * 5 hónap

1 100 000

Diszpécserszolgálat

252.000 Ft * 7 hónap

1 764 000

Gépkocsi vásárlás

25 000
286 550

2 450 000

Eredetvizsga

17 000

Műszaki vizsga

21 660

Kiadások összesen:

5 664 210

2010. évi maradvány
(Bevételek és kiadások különbözete):

-2 164 210

2009. - 2010. évi összmaradvány:

-964 108

2011. évi
Bevételek
Eszközhasználati díj

3 920 000

Bevételek összesen:

3 920 000

Kiadások
Kórház helyiségbérleti díj

26.050 Ft * 1 hónap (január)

Kórház helyiségbérleti díj

27.300 Ft * 11 hónap (február - december)

Diszpécserszolgálat

252.000 Ft * 12 hónap

Kiadások összesen:

26 050
300 300
3 024 000
3 350 350

2011. évi maradvány
(Bevételek és kiadások különbözete):

569 650

2009. - 2011. évi összmaradvány:

-394 458

2012. évi
Bevételek
Eszközhasználati díj (12 hónap)

4 390 400

Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása
Önkormányzatok hozzájárulása

256 764
39.049 Ft * 11 hónap (február - december)

(1 lakosra jutó éves hozzájárulás: 429.536 Ft / 26.846 fő = 16 Ft/fő/év)
Bevételek összesen:

429 536
5 076 700

Kiadások
Kórház helyiségbérleti díj

27.300 Ft * 1 hónap (január)

Kórház helyiségbérleti díj

28.400 Ft * 11 hónap (február - december)

Diszpécserszolgálat

315.000 Ft * 1 hónap

Diszpécserszolgálat

402.000 Ft * 11 hónap

Kiadások összesen:
2012. évi maradvány
(Bevételek és kiadások különbözete):
2009. - 2012. évi összmaradvány:

27 300
312 400
315 000
4 422 000
5 076 700
0
-394 458

Kimutatás
diszpécserszolgálathoz történő lakosságszámarányos
hozzájárulásról
2012. év

Önkormányzat

Teljes állandó lakosság
összesen
2011. jan. 1.
fő

Lakosságszámarányos
hozzájárulás
2012. évben
(16 Ft / lakos
hozzájárulás esetén)
Ft/év

10 584

169 344

Babót

1 125

18 000

Beled

2 786

44 576

Cirák

570

9 120

Dénesfa

434

6 944

Edve

129

2 064

Gyóró

387

6 192

Himod

679

10 864

Hövej

327

5 232

Kisfalud

780

12 480

1 130

18 080

Osli

936

14 976

Rábakecöl

778

12 448

Szárföld

942

15 072

Vadosfa

85

1 360

Vásárosfalu

178

2 848

Veszkény

960

15 360

Vitnyéd

1 313

21 008

Csapod

541

8 656

Csáfordjánosfa

212

3 392

Csér

40

640

Iván

1 343

21 488

Pusztacsalád

281

4 496

Répceszemere

306

4 896

26 846

429 536

Kapuvár

Mihályi
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