KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

46/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. április 14.i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadása és a
jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 2010. április 14-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Ásotthalom
és
Öttömös
Közoktatási
tagintézményeinek költségvetésének végrehajtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Ásotthalmi Tagintézményének 2010. őszi tanévétől történő
működtetésével kapcsolatos intézkedések meghozatala
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhasználású normatív
hozzájárulások, központi előírányzatok belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Intézményfenntartó

Társulása

állami

10.) 2010. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.)

„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

12.) „A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
2009. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Előadó: Csótiné Ördögh Edit HKTT Int. Szoc. és Gy. Kp. intézményvezetője
14.) A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2009. évi munkájáról szóló
beszámoló jóváhagyása
Előadó: Csótiné Ördögh Edit HKTT Int. Szoc. és Gy. Kp. intézményvezetője
15.) A 2009. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) A polgármester illetményének és költségtérítésének
18/2008.(I.23.) KT határozat módosítása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök

megállapításáról

szóló

18.) A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Családi Napközi működtetői jogának átvétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Családi Napközi fennatrtót és működtetési jogának átadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) Visszatérítendő támogatás nyújtása a Homokháti Önkormányztaok Kistérségi
Területfejlesztési Egyesületének
Előadó: Petró Ferenc polgármester

25.) A Konzorciumi szerződés módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) A Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Bejelentések
28.) Interpellációk
II. A Képviselő-testület a 2010. április 14-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére
Pőcze Levente és Polner Frigyesné képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

47/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.
Határidő: 2010. április 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

48/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Petró
Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1.)

A Képviselő-testület a 158/2009.(VI.24.) KT határozat, 142/2009.(VI.24.) KT
határozat, 224/2009.(X.5.) KT határozat, 43/2010.(III.23.) KT határozat,
143/2009.(VI.24.) KT határozat, 225/2009.(X.5.) KT határozat, 42/2010.(III.23.) KT
határozat, 282/2009.(XII.16.) KT határozat, 10, 12, 17, 18/2010.(I.20.) KT határozat,
20, 21/2010.(I.28.) KT határozat, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40/2010.(II.10.)
KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .

2.)

A Képviselő-testület a 151/2009.(VI.24.)
KT
határozat,
211,
216/2009.(IX.9.) KT határozat, 277/2009.(XII.16.) KT határozat,
3/2010.(I.20.) KT határozat, 24/2010.(II.10.) KT határozat
végrehajtására
u t a s í t j a a polgármestert és m e g b í z z a , hogy a következő soros ülésre számoljon
be a végrehajtásáról.

3.)

A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
jelentését t u d o m á s u l v e s z i .

Határidő: - a 2.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
- az 1.) és 3.) pont vonatkozásában 2010. április 16.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

49/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat munkáját érintő
jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2010. április 16.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
50/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta
Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l
szóló tájékoztatót.

v e s z i az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

2.) A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerint - t u d o m á s u l
ellenőrzéséről szóló jelentést.

v e s z i az iparűzési adó

3.) A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerint - t u d o m á s u l v e s z i a MÁK-tól kért
és kapott állásfoglalást a 19/2007.(II.16.), 67/2007.(V.22.) és a 174/2009.(VI.30.) KT
határozatokkal jóváhagyott létszámleépítésről, és az állásfoglalást f i g y e l e m b e v é v e fogja
meghozni a 2011. évi költségvetési koncepciót és rendeletet.
4.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a S t r a n d f ü r d ő (6783 Ásotthalom, Honvéd u. 8.)
2010. május 01-től 2010. május 31-ig, valamint 2010. augusztus 15-től bezárásig hetente 3
alkalommal tart nyitva, péntek-szombat-vasárnap 10 órától 20 óráig. 2010. június 01-től 2010.
augusztus 14-ig a Strandfürdő heti 7 nap tart nyitva 10 órától 20 óráig.
5.) A S t r a n d f ü r d ő b e l é p ő d í j a i t a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
felnőtt ........................................................................................................ ..600,-Ft
diák, nyugdíjas ............................................................................................. 400,-Ft
csoportos (15 fő felett) .............................................……………………400,-Ft/fő
kedvezményes belépő (helyi civil szervezetek igazolt tagjai részére) ...300,- Ft/ fő
17 óra utáni belépés esetén 50% díjkedvezmény biztosítandó.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2010. április 16.
3.) pont esetében 2010. november illetve 2011. február
4. és 5.) pont esetében 2010. május 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa osztályvezető és a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat
3.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4.) Irattár

- 2 Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

50/2010.(IV.14.) KT határozat
1. számú melléklete

Ásotthalom Község Jegyzőjétől
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tel:62/591-560, Fax:62/591-561
A 2009. októbertől lefolytatott adóellenőrzés összefoglaló jelentése
Ellenőrzés időszakában (október- december) önellenőrzés eredménye
Feltárt adóhiány:
740.900,- Ft
Önellenőrzési pótlék:
26.900,- Ft
2009. évi adóelőleg előírás: 740.900,- Ft
Összesen:
1.508.700,- Ft
Adóellenőrzés eredménye (178 adózó)
Visszafizetendő adókülönbözet az adózó javára: - 45.400,- Ft
Feltárt adóhiány: 293.300,- Ft
Adóbírság:
79.900,- Ft
2009. évi adóelőleg előírás: + 287.400,- Ft (2009. évben megszünt váll.-nak nincs f. évi
előírás)
2009. évi adóelőleg törlés:
-37.300,- Ft (2009. évben megszünt váll.-nak nincs f. évi
törlés)
Ellenőrzés nettó eredménye: 247.900,- Ft ebből 133.500,- Ft túlfizetésként mutatkozott az
adózó számláján
Helyi iparűzési adó előírás:
364.500,- Ft
Késedelmi pótlék :
35.000,- Ft
Adóbírságból:
79.900,- Ft
Összesen:
479.400,-Ft
Ügyintézői egyeztetések, hiánypótlási felhívás eredménye
Helyi iparűzési adó előírás:
Mulasztási bírság:
Késedelmi pótlék:
Összesen:
Mindösszesen: 5.209.770,-Ft

1.988.450,- Ft
644..424,- Ft
340.896,- Ft
2.973.770,- Ft

Március 3-án és 10-én az adókötelezettségüket elmulasztók és az őszi ellenőrzésből
kimaradt adózók ellenőrzésére került sor. 23 adózó közül 11 adózó jelent meg az
ellenőrzésen, ezért április végére tervezzük, hogy a mulasztókat ismételten ellenőrzésre
behívjuk. Az ismételt mulasztók többnyire felszámolás alatt álló, cégnyilvántartásból törölt,
vagy megszűnt vállalkozások, az ellenőrzéssel adókötelezettségeik pótlása lenne a fő cél,
bevételre nem igen lehet számolni.
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Kószóné Kószó Aranka
adóügyi ügyintéző

50/2010.(IV.14.) KT határozat
2. számú melléklete

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
51/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy:

Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek
költségvetésének végrehajtása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését, és a következő határozatot hozza.
1.) A Képviselő-testület Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Napközi Otthonos Óvoda Öttömösi Tagintézménye, Általános Iskola Magyar László
Tagintézménye és az Alapfokú Művészetoktatás telephelye 2009. január 1-től 2009.
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolását 83.509 e Ft bevételi és 85.077e
Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
2.) A Képviselő-testület Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása az
Ásotthalmi Óvodai Intézményegység, Általános Iskolai Intézményegység és az Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység 2009. január 1-től 2009. december 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó elszámolását 218.470 e Ft bevételi és 218.470 e Ft kiadási
főösszeggel elfogadja.
3.) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 9.7 pontja alapján jóváhagyja, hogy Öttömös
Község Önkormányzata a Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2009. működéséhez Ásotthalom
Község Önkormányzata
részére 1.568 e Ft-ot biztosít.
Határidő: 2010. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Öttömös Község Önkormányzata
4.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
5.) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

52/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerint – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 92.§ (10) bekezdése alapján e l f o g a d j a Ásotthalom Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és a költségvetési intézményeinél 2 0 0 9 .
é v b e n elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült Éves E l l e n ő r z é s i
Jelentést.
Határidő: 2010. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Juhász Róbert belső ellenőr
4.) Irattár

Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
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A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése
értelmében a polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott éves ellenőrzési jelentést -a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg- a képviselő-testület elé terjeszti.
A Pénzügyi Bizottság az éves ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos véleményét a testületi
ülésen ismerteti.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletében
megfogalmazott, Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és a
költségvetési intézményeinél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól
készült Éves Ellenőrzési Jelentést.
Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

Ásotthalom, 2010. március

polgármester

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
az Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
és költségvetési intézményeinél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól
A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjét meghatározó jogszabályi környezet és annak
módosításai alapján került sor az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési
intézményeinél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló Éves Ellenőrzési Jelentés
elkészítésére.
A főbb jogszabályi előírások az alábbiak:
- A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (10) A
polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési
jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.
- A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet 31. § (1) szerint a költségvetési szerv vezetője felelős az éves ellenőrzési jelentés
elkészítéséért. Az éves ellenőrzési jelentést a költségvetési szerv vezetője megküldi a felügyeletét
ellátó szerv vezetőjének (jegyző, munkaszervezet vezető) legkésőbb a tárgyévet követő év március
15-éig.
(3) A pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves
ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:
a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:
aa) az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a tervtől való eltérés
indokát, a terven felüli ellenőrzések indokoltságát,
ab) az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó
tényezőket,
ac) az ellenőrzések fontosabb megállapításait,
ad) az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kértérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések számát és rövid összefoglalását,
ae) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer
szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének
növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat;
b) a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását:
ba) az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolót, az ellenőrzési megállapítások
és ajánlások hasznosulásának tapasztalatait,
bb) az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető, a (3) bekezdés b)
pontjában foglaltak elkészítéséért pedig a költségvetési szerv vezetője felelős.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2009.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
1.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2007. évtől látja el a kistérség önkormányzatánál és
valamennyi intézményénél a belső ellenőrzési feladatokat. A többcélú kistérségi társulás a belső
ellenőrzési feladat ellátásáról saját feladatellátással a munkaszervezeti feladatellátás keretében
gondoskodik 1 fő főállású pénzügyi ellenőr alkalmazásával.
Jogi szabályozás változásai
A belső ellenőri tevékenységet a 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet szabályozza, amely több
ponton változott 2009. évben:
− a 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelettel (Magyar Közlöny 2009/125.)
− 1/2009. (IX. 11.) PM irányelve az államháztartási belső kontroll standardokról – (Hiv. Ért.
2009/45.)
− 18/2009. (X. 6.) PM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről – (MK. 2009/142.)
− 2/2009. (XII. 4.) PM irányelv az államháztartási belső ellenőrzési standardokról – (Hiv.
Ért. 2009/59.)
A belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább évente felül kell vizsgálni, és a
jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt szükséges
módosításokat átvezetni. A kistérségnél 2009. szeptemberben készült el a PM által 2009. 01. 14-én
közzétettek alapján (A belső ellenőrzés nemzetközi standardjai definíciója, Etikai Kódex, Normák
alapján) felülvizsgált kézikönyv; a 2009. évközi változásokkal történő felülvizsgálatot a 2010. évi
belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza majd.
−

A belső ellenőrzés feladatát a 8. §, 9.§ határozza meg, amely a 180/2009. (IX. 4.) Korm.
rendelet alapján módosult 2010. január 01-től különösen a belső kontrollrendszerek javítása,
továbbfejlesztése érdekében.

A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket,
értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése
eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése
érdekében. E feladatoknak részben az ellenőrzési jelentésekben, részben a vezetői megbeszélések
alkalmával, illetőleg a szabályzatokban, körlevelekben megfogalmazottak útján tettem eleget.
Ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása
érdekében. E feladatnak a különböző szabályzatok felülvizsgálatának keretében illetőleg vezetői
megbeszélések, egységvezetői értekezletek alkalmával tettem eleget.
A belső ellenőrzési vezető feladatait a 12. § tartalmazza részletesen. Kiemelem a
12. § i) alapján gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső
ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét
biztosító eljárások, továbbá, hogy érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani
útmutatók.
n) a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakítani és
működtetni egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett

megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását
nyomon követheti.
22. § (1) A költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó éves
ellenőrzési tervét megküldi … többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési
szerv esetén a munkaszervezet vezetője részére minden év október 31-ig: A 2009. évi
ellenőrzési tervhez a PM 2008. 09. 30-án adott Útmutatót, amelyet figyelembe vettem, mind a
tervezés előkészítésénél, mind az vezetői egyeztetés során.
Munkám során figyelembe vettem a kötelező előírásokat:
- Belső ellenőrzési kézikönyvben (Belső ellenőrzési Alapszabály, a belső ellenőrzési
tevékenységre vonatkozó standardok, a belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódex)
foglaltakat;
- A független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot
képviselő területeken gyakrabban kell ellenőrizze a szabályzatok betartását; ezt teljes
körűen nem sikerült érvényesíteni 2009. évben, amely miatt a 2010. évi ellenőrzési tervben
ismét szerepel, különös tekintettel a 2009. évben történt jelentős számú jogszabály változás
miatt;
- a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező – intézményvezetők által
elkészíttetett – ellenőrzési nyomvonalat 2010. évben aktualizálni kell: részben a 2009. -től
átvett új feladatellátások miatt, részben a 2009. évben történt jelentős számú jogszabály
változás miatt, valamint az új szakfeladatrend által meghatározottak szerint.
A belső ellenőri tevékenység során részben alkalmaztam az ajánlott iratmintákat és eljárás
rendeket; melyeknél törekedtem a bürokratikus elemek figyelmen kívül hagyására; bár ez a
minőségértékelésben hiányosságként lesz értékelhető. A PM által 2010. 01. 29-én közzétett
Önértékelést – mivel nem kötelező, hanem ajánlott – nem készítettem el.
A.) Tervfeladatok teljesítésének értékelése
A belső ellenőrzési egység Ásotthalom Község Önkormányzatára és intézményeire vonatkozóan
összesen 4 vizsgálatot tervezett.
- A Polgármesteri Hivatalnál és a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél 4 vizsgálatra
került sor a beszámolási időszakban az alábbiak szerint:
• Polgármesteri Hivatalnál, valamint Intézményeknél vizsgálatra kerültek az önkormányzatot
2008. évre megillető normatív állami támogatásokat alátámasztó dokumentumok,
nyilvántartások.
•

Vizsgálatra került a céljelleggel – nem szociális ellátásként – nyújtott támogatásra
tekintettel, mely pénzeszközök működési és felhalmozási célra adható alapítványoknak,
közalapítványoknak, egyéb non-profit szervezeteknek, vállalkozásoknak, háztartásoknak,
az önkormányzatok saját intézményein kívüli költségvetési szerveknek, valamint külföldi
közösségeknek. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a pénzeszköz
odaítélése, rendeltetésszerű felhasználása és az arról készült számadás gyakorlata a
követelményeknek megfelelő-e az adott időszakban

z

Polgármesteri Hivatalnál, valamint Intézményeknél annak megállapítása hogy a vagyon
nyilvántartása a szabályoknak megfelelő-e

z

Polgármesteri Hivatalnál, valamint Intézményeknél annak megállapítása hogy a számviteli
politikát, és a részét képező pénzügyi szabályzatokat betartják-e

Az ellenőrzések a tervezettek szerint zajlott, tervtől való eltérés nem volt.

■

Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A függetlenített belső ellenőrzés jogszerű működésének a szervezeti keretei biztosítva voltak a
beszámolási időszakban, a belső ellenőr megfelelt a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
A belső ellenőrzési egység 2009. évben az alábbiak szerint alakult:
1 fő teljes munkaidős belső ellenőr, aki egyben belső ellenőrzési vezető feladatokat is ellátja.
A növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültség továbbképzés keretében biztosítva
volt.
−

2009. évben a Kjt., a jogállási törvény és az adótörvények évközi változásai témákban vettem
részt továbbképzéseken, illetve kötelezően a regisztrált mérlegképes könyvelők számviteli
továbbképzésérén államháztartási szakon 2009. december 1-2-án a MKVK-nál vettem részt.

−

A 18/2009. (X. 6.) PM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről jogszabály alapján a belső ellenőri
regisztrációs számom 2010. január 27-től: 5112421,

−

2010. évben előbbi rendelet további szakmai továbbképzésre kötelezett, ez ÁBPE-továbbképzés
I. –re jelentkezés keretében megtörtént.
■

Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak.
2009. márciustól használatba kaptam a volt rúzsai ellenőrzési társulástól átvett Škoda Fabia típusú
személygépkocsit, majd avulásból adódóan az informatikai és kommunikációs eszközök
megújítása keretében decemberben egy új laptop használatba vételére is sor került
Szükség lenne naprakész jogtár elérhetőségének állandó biztosítására valamint a jelentős
adminisztrációs feladatok könnyítése és munka minőségének biztosítása érdekében indokolt
lenne kistérségi belső ellenőrzési rendszer működését segítő szoftver beszerzése vagy
fejlesztése.
■

Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

Az ellenőrzött intézmények az ellenőrzések során segítő módon közreműködtek. Valamennyi
társulási ülésen meghívottként vettem részt, illetve települési testületi ülésen és szakmai
munkaértekezleten is több esetben részt vettem, melyek az ellenőrzési feladatok elvégzését
jelentős mértékben segítették az ott elhangzott információk alapján.
Az internet használata, a PM, ÁSZ, MÁK, SZMM, OKM, ÁFSZ honlapok gyakori látogatása
nyújtott munkámhoz segítő információkat.
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Külső erőforrás igénybevételére
nem került sor.
■

Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

Az egyes intézmények közti feladatátvételekkel kapcsolatosan, illetőleg a megnövekedett külső,
elsősorban a Magyar Államkincstár ellenőrzései kapcsán adódtak jelentős plusz feladatok,

nehézségek a különböző szakterületek számára, elsősorban jogszabály értelmezési problémák miatt.
Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.
■

Ellenőrzések fontosabb megállapításai

z

Az Önkormányzat teljesítette a jogszabályban foglalt igénylési feltételeket. A normatív
állami támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak,
azokból megállapíthatók az elszámoláshoz szükséges adatok.

z

A 2008. évi támogatásokkal összefüggésben megállapítható volt, hogy a jegyző biztosította
az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások esetében az Áht. előírásainak
betartását, mivel a támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttek, a számadási
kötelezettséget előírták, a benyújtott számadásokat tartalmilag felülvizsgálták, a
teljesítéseket ellenőrizték.

z

A vagyongazdálkodással összefüggő szabályzatokat elkészítették. A Önkormányzat
vagyonát képező eszközökről analitikus nyilvántartást vezetnek. Az eszközök leltározása,
mérleggel való egyezése biztosított volt.

z

A pénztári és banki pénzkezelésnek ellenőrzése kapcsán megállapítható, hogy a hivatal a
pénzkezeléssel összefüggő szabályzatait elkészítette. A biztonságos pénzkezelés tárgyi
feltételei biztosítottak. A pénztári bizonylatokat a formai, tartalmi követelményeknek
megfelelően vezették, az időszaki zárások ellenőrzötten megtörténtek. A feladatellátók
írásbeli megbízása, nyilatkoztatása megtörtént.
■

Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma

Ilyen cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel a vizsgálatok során.
■

FEUVE javítása érdekében tett javaslatok

A Társulás fenntartása alá tartozó költségvetési intézményeknél 2005. évtől megvalósult az akkor
hatályos államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A, 145/B
és 145/C paragrafusaiban szereplő FEUVE (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés) rendszer kialakítása, működtetése, és a kötelezően előírt szabályzatok (ellenőrzési
nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje) elkészítése. Időközben
fenti jogszabályok módosultak, illetve hatályukat vesztették.
A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
HASZNOSÍTÁSA
A javasolt intézkedések felsorolása:
A szabályzatokban kerültek megfogalmazásra.
−

Javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

Utóvizsgálatra 2009. évben nem került sor.
−

javaslatok hasznosulásának tapasztalatai

Megvalósították a korábbi ellenőri javaslatokat. A gyakorlati végrehajtást rendszeresen számon kell
kérni, ismételten is ellenőrizni kell.

−

AZ
ELLENŐRZÉSI
JAVASLATOK

TEVÉKENYSÉG

FEJLESZTÉSÉRE

VONATKOZÓ

A FEUVE fejlesztésével kapcsolatos, megoldásra váró legfontosabb feladatok:
- A kötelezően előírt szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendje) aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.
A 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 23. sz. melléklet szerinti nyilatkozat bővült 2009. évre
vonatkozóan (a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. sz. melléklete is tartalmazza 2010.
évről), melynek tartalmát a pénzügyminiszter 1/2009. (IX. 11.) PM irányelve az
államháztartási belső kontroll standardokról foglalja magába (Hivatalos Értesítő 2009. évi
45. szám )
Az 1992. évi XXXVIII. törvény 120/B. § tartalmazza a belső kontrollrendszer fogalmát,
melynek részei:
- Kontrollkörnyezet (Célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi
körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, humánerőforrás, Etikai értékek és
integritás),
- Kontrolltevékenységek (Kontrollstratégiák és –módszerek, feladatkörök szétválasztása, a
feladatvégzés folytonossága),
- Információ és kommunikáció (Információ és kommunikáció, Iktatási rendszer, Hiányosságok,
szabálytalanságok, korrupció jelentése)
- Monitoring (A szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése)
A belső kontrollok fejlesztést igénylő területei a belső ellenőri javaslat szerint
szükségességük és megvalósíthatóságuk figyelembe vételével 2010. évre:
- Az államháztartási belső kontroll standardok alapján:
- a belső szabályzatok aktualizálása – a 2009. évi és 2010. évi jogszabály változások és
működési feltételek változásai miatt;
- a folyamatok meghatározása és dokumentálása – különösen a feladat átadás-átvétel,
létszámváltozások kapcsán,
- a feladatváltozásokkal, átszervezésekkel kapcsolatosan a munkaköri leírások
aktualizálása.
A belső ellenőrzés fejlesztésével kapcsolatos, megoldásra váró legfontosabb feladatok:
A belső ellenőrzéssel az összhang további javítása, együttműködés biztosítása a hatékonyság
növelése érdekében.
Az Önkormányzat által alapított és fenntartott valamennyi költségvetési szerv vizsgálata és a
javaslatok hasznosulásának értékelése utóvizsgálat keretében.
Folyamatos kommunikáció erősítése az intézmények vezetői és a belső ellenőrzés között.
A belső ellenőrzésre vonatkozó szabályozásokat az intézményvezetőkkel folyamatosan, rendszeresen
ismertetni kell, mind az ellenőrzések során, mind a vezetői értekezletek alkalmával. Ennek
megvalósulása érdekében a 2009. évi jogszabályi változásokat illetően a kistérségi jegyzői
kollégium tájékoztatása megtörtént, azonban az újabb év végi változások megjelenése miatt további
közös értelmezés, tájékoztatás szükséges.
A Belső ellenőrzési kézikönyvet aktualizálását követően az egységvezetők rendelkezésére kell
bocsátani 2010. évben, figyelembe véve a 23. sz. melléklet szerinti Nyilatkozat kötelezettségét.
Mórahalom, 2010. március
Juhász Róbert
belső ellenőr

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
53/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: 2009. évi pénzmaradvány felhasználása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület Ásotthalom Község
pénzmaradványát -25.373 eFt-ban állapítja meg.

Önkormányzata

2009.

évi

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2009. évi
pénzmaradvány rendezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1) Petró Ferenc polgármester, általa az intézményvezetők
2) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
54/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Ásotthalmi Tagintézményének 2010. őszi tanévétől történő
működtetésével kapcsolatos intézkedések meghozatala
HATÁROZAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2010/2011-es tanévtől a Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi
Tagintézményében 2 d b 1 . o s z t á l y indul.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2 0 1 0 . j ú l i u s 1 - t ő l a Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi
Tagintézményében 1 f ő pedagógus álláshely megszüntetésre kerül.
3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2 0 1 0 . s z e p t e m b e r 1 3 - t ó l – a 2.) pontban
meghatározotton felül - t o v á b b i 1 f ő pedagógus álláshely megszüntetésre kerül, és erre a
Képviselő-testület támogatás igénylést kíván beadni a 4/2010.(I.26.) ÖM rendelet szerint.
4.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. december 31-ig 1 f ő pedagógus álláshely n e m
kerül betöltésre.
5.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi Tagintézményének
Művészetoktatási Intézményében az i g a z g a t ó h e l y e t t e s i s t á t u s z 2 0 1 0 .
s z e p t e m b e r 1 - t ő l m e g s z ü n t e t é s r e k e r ü l , a művészeti vezetői feladatot ellátó
pedagógus részére 2010. szeptember 1-től 4 óra órakedvezmény és a pótlékalap 100%-a kerül
megállapításra.
6.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi Tagintézményének
Művészetoktatási Intézményében 2 0 1 0 . j ú n i u s 2 1 - t ő l 0 , 5 f ő pedagógus álláshely
megszüntetésre kerül.
7.) A Képviselő-testület a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt, a költségvetés
egyensúlyának fenntartása, illetve kiadásainak csökkentése érdekében a Kiss Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi
Tagintézményeiben foglalkoztatható k ö z a l k a l m a z o t t i l é t s z á m - e l ő i r á n y z a t
2 0 1 0 . é v i m ó d o s í t á s á t az alábbiak szerint h a g y j a j ó v á :
a.) az Ásotthalmi Tagintézményben a 40 fő pedagógus álláshelyet 2010. június 21-től 0,5
fővel csökkenti. Az engedélyezett létszámkeret 39,5 fő pedagógus és 15,5 fő nem szakmai
létszám. Az Ásotthalmi Tagintézményben foglalkoztatható összes létszám 5 5 f ő .

- 2 b.) az Ásotthalmi Tagintézményben a 39 fő pedagógus álláshelyet 2010. július 1-től 1 fővel
csökkenti. Az engedélyezett létszámkeret 38,5 fő pedagógus és 15,5 fő nem szakmai
létszám. Az Ásotthalmi Tagintézményben foglalkoztatható összes létszám 5 4 f ő .
c.) az Ásotthalmi Tagintézményben a 38,5 fő pedagógus álláshelyet 2010. szeptember 13tól 1 fővel csökkenti. Az engedélyezett létszámkeret 37,5 fő pedagógus és 15,5 fő nem
szakmai létszám. Az Ásotthalmi Tagintézményben foglalkoztatható összes létszám 5 3
fő.
8.) A Képviselő-testület n y i l a t k o z i k , hogy költségvetési szerveinél és Polgármesteri
Hivatalánál, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
9.) A Képviselő-testület m e g b í z z a az igazgatót, hogy a közalkalmazotti létszám kialakításához
szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

1.), 8.), 9.) pont esetében 2010. április 14.
2.) 6.), 7.a.) pont esetében 2010. június 21.
3.),7.b) pont esetében 2010. július 1.
4.), 5.), pont esetében 2010. szeptember 1.
5.), 7.c.) pont esetében 2010. szeptember 13.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató általa a tagintézmény-vezetők
4.) Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5.) MÁK
6.) Irattár

Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

55/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhasználású normatív állami
hozzájárulások, központi előirányzatok belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület – a határozat melléklete szerint – t u d o m á s u l v e s z i a
felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhasználású normatív állami
hozzájárulások, központi előirányzatok b e l s ő e l l e n ő r z é s é r ő l s z ó l ó
jelentést.
Határidő: 2010. április 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Juhász Róbert belső ellenőr
4.) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

55/2010.(IV.14.) KT határozat melléklete

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrétől
6 7 8 2
Mórahalom, Millennium sétány 2.
Megbízó levél száma:

1 / 2010.

E L L E N Ő R Z É S I

J E L E N T É S

(tervezet)
Ellenőrzést végzi:

Juhász Róbert okleveles pénzügyi revizor
Belső ellenőr

Ellenőrzött szerv:

Ásotthalom Község Önkormányzata

Ellenőrzött szervezeti egység:
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Napközi
Otthonos Óvoda, HKTT Integrált Szociális és
Gyermekjóléti
Központ
Ásotthalmi
Tagintézménye, Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak:

2009. év vizsgálata

Helyszíni ellenőrzés időpontja:

2010. február

Ellenőrzés célja, feladatai: annak megállapítása, hogy a normatív állami
hozzájárulások elszámolása szabályos volte, a kötött és felhasználási
kötöttségnélküli normatív hozzájárulások,
valamint a központosított előirányzatok
igénybevétele az adott időszakban a
törvényi előírásoknak megfelelt-e
Ellenőrzés típusa:

pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzési módszer, eljárás :
téma
ellenőrzés,
dokumentumok
vizsgálata, helyszíni vizsgálat
Ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva
jegyző, Pipicz Anita (Bálintné Mityók
Szílvia) gazdasági vezető, Dr. Hadfiné
Böjthe
Gabriella
iskolaigazgató,
Kása

Gabriella HKTT Integrált
Gyermekjóléti
Központ
Tagintézményének vezetője
Jogszabályi felhatalmazás:

Szociális és
Ásotthalmi

a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet
alapján.

Az ellenőrzés során intézményeknél helyszíni ellenőrzés keretében
vizsgáltam az adatszolgáltatás folyamatát, különös tekintettel arra, hogy
a 2009. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása szabályos volt-e,
a kötött és felhasználási kötöttségnélküli normatív hozzájárulások,
valamint a központosított előirányzatok igénybevétele az adott időszakban
igénybevétele az adott időszakban a törvényi előírásoknak megfelelt-e
Az ellenőrzés az alábbi támogatási jogcímekre terjedt ki:
A Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgáltatás
Közösségi ellátások
Időskorúak nappali intézményi ellátása
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi
ellátása
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek
kedvezményes étkeztetése
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei ellátás
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés
Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai
oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz,
kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai,
iskolaotthonos oktatáshoz)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az
iskolában
Korai fejlesztés, gondozás

Fejlesztő felkészítés
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok
feladatellátásához
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek,
tanulók támogatása
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
Tanulók tankönyvellátásának támogatása

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Ellenőrzés módja: a normatív állami támogatások elszámolását
alátámasztó dokumentumok tartalmi és számszaki vizsgálata. Az
ellenőrzéssel megállapított létszámadatokról, mutatószámokról
intézményenként kimutatás, tanúsítvány készült, melyek az
ellenőrzési jelentés mellékletét képezik.1.
Megállapítások:
A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2008. január 1-jei
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2008. augusztus
1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.
Lakosságszám 2008. január 1-jén: 4102 fő

Szociális feladatok
A feladatellátás 2008. év végén alapvetően kistérségi szervezetre
tevődött át. A Gondozási Központ, mint intézmény megszűnt, önkormányzati
feladatellátásban a tanyagondnoki szolgálat maradt 5 körzettel, ezért az
önkormányzat normatívára csak ezen a jogcímen jogosult.
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma
alapján illeti meg.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
Szolgálatok száma: 5
Működési hónapok száma: 60

Családi napközi ellátás
A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által
fenntartott családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe
legfeljebb 14 éves korig.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott
étkeztetés térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó
támogatást is.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves
becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma
osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta
ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített
éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
Az ellenőrzés a napi jelenléti adatok alapján és az összesítéssel
egyeztetve történt.
Családi napközi ellátás
2009. évi gondozási napok száma
Mutató
3511
: 251
13,98 ~ 14

Közoktatási feladatok
Ásotthalom Öttömössel intézményi társulást hozott létre, így 2007.
szeptember 1-től Ásotthalom gesztorságában működik a két település
óvoda, általános és művészeti iskola közoktatási intézménye.
A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevételének feltétele,
hogy az alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység
szerepeljen, beleértve a kiegészítő hozzájárulások igénybevételére
jogosító tevékenységeket is, továbbá az intézmény OM azonosítóval
rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába
bejelentkezett és nyilvántartásba vették.

A közoktatási célú normatív hozzájárulások megállapítása – a tervezésnél
az önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei
közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló
tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított
mutatószámok alapján történik. Az elszámoltatás is a költségvetési éven
belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott, oktatott létszám 8/12
részének és 4/12 részének önkormányzati szinten figyelembe vett éves,
jogcímenként az itt leírtak szerint összesített átlaga alapján történik.
A feladatellátás 2008.
15. Közoktatási alap-hozzájárulás
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az
általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá
a szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi,
vagy tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő,
valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a
2009/2010. nevelési évre, tanévre a következő feltételek szerint:
a) Az óvodában nevelésben részesülő azon gyermekek után, beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is, akik 2009. december 31-éig a harmadik életévüket
betöltik és a 2009/2010. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést
igénybe veszik. Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik
életévüket 2009. szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5)
bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. Az első nevelési évet

kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a
bölcsődéskorú, második életévüket - 2009. szeptember 1-je és december 31-e között betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. §-ának (14) bekezdése
szerint - a 2009. szeptember 1-jétől indítható - egységes óvoda-bölcsőde intézmény
keretei között, a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják és
a gyermek 2009. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési
igényű és fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulókat, továbbá a nyolc
évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó
tanulókat, valamint a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és
szakközépiskola 5-8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e tanulók a központi program
alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7),
illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint -ugyanabban az iskolában egyidejűleg
sajátítják el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a
művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit.
c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9-12., - a Közokt. tv. 28. §-ának
(4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a
9-13. - évfolyamára járó, a szakiskolában - a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése
szerint - szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz, vagy húsz hónapig tartó
9. évfolyamra, továbbá a 27. §-ának (1) bekezdése figyelembevételével a 9-10.
évfolyamokra járó tanulók után, beleértve
- a sajátos nevelési igényű tanulókat,
- a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató
szakiskola és szakközépiskola évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a központi
program alapján - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése
szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános műveltséget
megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére
felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit,
- azokat a középiskolai tanulókat, akik számára - a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet) 39/I. §-a alapján - a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést,
- azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai, szakiskolai tanulókat is, akik
számára - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján - a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg az oktatást,
nevelést.
d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő
szakiskolában) - a Közokt. tv., valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően - a
szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után
- beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is - az első szakképesítésnek minősülő
szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben résztvevőnek
minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. §ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további
szakképzésben részt vevő tanuló után is jár e hozzájárulás.
e) Az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben [a továbbiakban: 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelet] meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő
tanulók, illetve a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán
tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő
tanulók létszáma után. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a
foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az
esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú

művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót azon a jogcímen
kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget
választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást
biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.
f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, - a Közokt. tv. 53.
§-ának (7)-(9) bekezdése alapján szervezett - iskolai rendszerű nappali oktatásban
részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat,
továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a és a 39/H. §-a alapján az Arany
János középiskolai, vagy szakiskolai és középiskolai programban résztvevőket is. Ez a
hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a
kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai
nevelés keretében legalább a hét munkanapjain - szükség szerint hétvégén is folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét,
ellátását.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha
a tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést
biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi
díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után.
g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
után, akik számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben
szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást,
nevelést biztosítanak.
Az a)-d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető
igénybe. Az a)-d) pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) pontok szerinti
hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.

Az a)-g) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.ben
meghatározott
oktatás-szervezési
paraméterek
alkalmazásával
számított
teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás.
Alapadatok óvodai neveléshez
2009/2010
LÉTSZÁM
2009. oktdec.

39

2009/2010
LÉTSZÁM
2009. okt.1
statisztika
i
19

31

35*

34

37

37

44

44

104-1*

107

98

100

0

0

0

0

0

0

0

3. korcsoport

20

20

20

21

Öttömös 1-3 nevelési év

20

20

20

21

Csoport

1. korcsoport

2008/2009
2008. okt.1
stat.
létszám

2008/2009
2008. oktdec.
létszám

36*+31

2. korcsoport
3. korcsoport
Ásotthalom 1-3 nevelési év
1. korcsoport
2. korcsoport

22

− *nem magyar állampolgár, normatívára nem jogosultak
2008,
illetve 2009 év október 01-december 31. között
gyermekek, akik óvodai nevelésüket december 31-ig megkezdték

3.

életévüket

betöltött

Figyelembe vehető létszám(SNI-sek 1 főként számítva)
Óvodai nevelés
2008/2009 dec. 31-i létszám
2009/2010 dec.31-i létszám
127 Fő
121 fő
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Alapadatok általános iskolai oktatáshoz
1-4 osztály figyelembe vehető tanuló létszám (SNI-sek 1 főként számítva)
Osztály

1
2.
3.
4.
1-4
osztály
összesen

2008/2009 tanév 2008. okt.01.
létszám
Ásotthalo
Öttömös
Együtt
m
20
25

18

46
38

18

129

36

165

2009/2010 tanév LÉTSZÁM 2009. okt.01.
Ásotthalom

Öttömös

Együtt

24

3

27

19

12

31

26

5

31

46

5

51

115

25

140

5-8 osztály figyelembe vehető létszám (SNI-sek 1 főként számítva)
Osztály

2008/2009 tanév 2008. okt.01.
létszám
Ásotthalo
Öttömös
Együtt
m
35
14
41
7
34
18
39
13
8
157
52
209

2009/2010 tanév LÉTSZÁM 2009. okt.01.

INFO

2008/2009 tanév 2008. okt.01.
létszám

2009/2010 tanév LÉTSZÁM 2009. okt.01.

Oktatva
összesen
Ebből
iskola

501

465

374

344

5.
6.
7.
8.
Eltérő
5-8
osztály
összesen

Alapadatok művészeti oktatáshoz
I. Művészeti oktatásban részt vetők létszáma

Ásotthalom

Öttömös

Együtt

35
36
44
37
0
152

14
12
12
14
0
52

49
48
56
51
0
204

2008. okt.01.
Zene
Más

2009. okt. 01.
Zene
Más

Ebből

a 6.év alattiak
a 22. év felettiek
II. Műv. Okt. részt vevő 6-22 évesek nyitó
létszámadata (1-2-3)
- a II.-ből több tanszakot is igénybevevők
létszámadata
- a II.-ből zene+más művészeti ágat is igénybevevők
létszámadata
Akik a zenei képzésen járnak a magasabb
utóbbiból
évfolyamra
(6)
Akik a nem zenei képzésben járnak
magasabb évfolyamra
Azonos évfolyamokra járók létszám adatai
Az összes foglalkozási óraszámból a
utóbbiból
zeneművészet többet igényel
(9)
Az összes foglalkozási óraszámból a
zeneművészet kevesebbet igényel
Azonos foglalkozási órákon részt vevők
létszáma
Összesen (4-5-6+7+8+10+11+12)
Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás (
a csak csoportos szolfézs oktatásban részesülők
létszáma
Első alapfokú évfolyamra járók létszáma ( az egyéni
foglalkozás keretében történő oktatásban is
részesülők)
Előképző tanfolyamra járók létszáma
Az első alapfokú évfolyamra járók 120%-át meghaladó
előképzős létszám miatti korrekció ( 16-15X1,2), > 0
egyébként 0
III. NORMATÍVÁRA JOGOSULTAK LÉTSZÁMADATÁNAK SZÁMÍTÁSA
(13- 14-17)
- ebből
Heti 4 foglalkozásnál kevesebb
foglalkozáson rész vevők létszáma
Legalább heti 4 foglalkozáson részt
vevők létszáma
IV. MUTATÓSZÁM SZÁMÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ LÉTSZÁM
SZÁMÍTÁSA (19/2 + 20)

1.)
2.)
3.)
4.)

műv
66
0
0
66

műv.
106
11
0
95

műv.
71
0
0
71

műv.
122
3
0
119

5.)

0

0

0

0

6.)

0

0

7.)

0

0

0

0

8.)

0

0

0

0

9.)
10.)

0

0

0

0

0

0

11.)

0

0

0

0

12.)

0

0

0

0

13.)
14.)

66
0

95
0

71
0

119
0

15.)

23

37

25

38

16.)
17.)

13
0

21
0

16
0

22
0

18.)

66

95

71

119

19.)

0

10

0

19

20.)

66

85

71

100

21.)

66

90

71

109,5 ~
110

2009. OKTÓBER 01-i adatok részletezése – ha szükséges - sorok
megjelölésével:
−

22 fő zeneovis heti 2 órában, közülük 3-an 6 év alattiak, így 19. sorban
19 fő szerepelhet

−

Alapadatok általános iskolai napközi foglalkozáshoz
Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos
gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik
számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett
napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C.

§-ának megfelelően
biztosítanak.

szervezett

egész

napos

iskolaotthonos

oktatást,

nevelést

Kiegészítő szabályok
10. g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók
után, akik számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben
szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást,
nevelést biztosítanak.
i) A 15. g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a
foglalkozásokon részt vevő tanulók után a 2009. évi költségvetési évre - szeptember 1jétől időarányosan 4 hónapra - a 2009/2010. tanévi becsült átlaglétszám alapján
tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók
szerint a 2009/2010. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell
elosztani. A 2008/2009. tanévre - a január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 8
hónapra - a 2008. évi Kvtv. alapján figyelembe vehető létszámot pedig 123 nappal kell
osztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt
időkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők
átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a
Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást
is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
2009. 1-8. hó 8 hóra

figyelembe vehető létszámok
Napközi/tanulószobai foglalkozás
Mutató
2009. január-június napköziben
részt vevők 1-4.osztály létszáma
naponként összesítve
9056
:
Ásotthalom 73,6
123
3093
:
Öttömös 25,14
123

Napközi/tanulószobai foglalkozás
Mutató
2009. január-június napköziben
részt vevők 5-8. osztály létszáma
naponként összesítve
5855
:
Ásotthalom 47,6
123
3381
:
Öttömös 27,48
123
2009. 9-12. hó

4 hóra

figyelembe vehető létszámok
Napközi/tanulószobai foglalkozás
Mutató
2009. szeptember-december
napköziben részt vevő tanulók
létszáma 1-4 osztály
7332
: 62
Ásotthalom 118,25
1770
: 62
Öttömös 18,87
Napközi/tanulószobai foglalkozás

Mutató

2009. szeptember-december
napköziben részt vevő tanulók
létszáma 5-8. osztály
3223
: 62
2729
: 62

Ásotthalom 51,98
Öttömös 44,02

16.2.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után jár, akik
tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de - a
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - orvosi
igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után, akik
részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
b) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs
bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet [a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet] 17. §-ának (3)
bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési
igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévtől visszahelyezett
tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és
kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az
oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel
kísérését a rehabilitációs bizottság - a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának
(5)-(7) bekezdése alapján - rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől
számított második tanév végéig igényelhető.
c) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
d) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e) A hozzájárulás 60%-a jár a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók után.
Figyelembe vehető létszám

8 hónapra

Gyógypedagógiai (konduktív, pedagógiai) oktatás az iskolában

2008. október 01.
létszám

a) 100%-os
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
0
0
1

Ásotthalom Óvoda
Öttömös Óvoda
Ásotthalom Iskola
Öttömös Iskola
Igényelt összesen

b, 60%-os
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
1
2
7

c, 160%
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
0
2
2

d, 80%
támogatásra
jogosultak
- fő
2
0
27
2
22

e, 60%
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
6
12
32

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű tanulók után jár, akik tanulmányi
kötelezettségüket

a

rehabilitációs

bizottság

szakvéleménye

alapján

magántanulóként

teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - orvosi igazolás alapján
tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az iskola legalább
heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
b) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs
bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet [a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet] 17. §-ának (3)
bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési
igény) megszűnt, és a 2009/2010. tanévet, illetve a 2008/2009. tanévtől visszahelyezett
tanuló a 2009/2010. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott
általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási és
kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az
oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel
kísérését a rehabilitációs bizottság - a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának
(5)-(7) bekezdése alapján - rendelte el. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől
számított második tanév végéig igényelhető.
c) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
után.
d) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
e) A hozzájárulás 60%-a jár a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után.
Figyelembe vehető létszám

4 hónapra

Gyógypedagógiai (konduktív, pedagógiai) oktatás az iskolában

2009. október 01.
létszám

a) 100%-os
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
0
0
0

Ásotthalom Óvoda
Öttömös Óvoda
Ásotthalom Iskola
Öttömös Iskola
Igényelt összesen

b, 60%-os
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
1
2
0

c, 160%
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
0
0
0

d, 80%
támogatásra
jogosultak
- fő
2
0
27
3
20

e, 60%
támogatásra
jogosultak
- fő
0
0
6
9
25

16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása

a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon
Időszak
Ásotthalom

2008. október
01. létszám
66

2009. október
01. létszám
71

b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti,
a szín- és bábművészeti ágon
Időszak

2008. október

2009. október

01. létszám
90

Ásotthalom

16.6. Hozzájárulások
feladatellátásához

B.)

egyes

közoktatási

intézményeket

01. létszám
110

fenntartó

önkormányzatok

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
nincs

16.6.2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatása
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az
intézményi társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8.
évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után.
a) A 2008. és a 2009. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8.
évfolyamos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott
intézmények 5-8. évfolyamain - az évfolyam-csoportban együttesen - az osztály
átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
osztály átlaglétszámnak a 75%-át.
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5-6.
évfolyamos tanulók után abban az esetben igényelhető, ha a 2009/2010. tanévben az 5-6.
évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében - a két évfolyamon együttesen - az
osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 7-8. évfolyamon
átlaglétszám elvárás nincs.
Az a)-b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet
hagyni a nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a
Közokt tv. 3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3.
pontjában foglaltakat.
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos
megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös
üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül
a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az
iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai
nevelés keretében) résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a
közös feladat-ellátást megszervezték.
Nem vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási
feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú
oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. A társulás
intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.
Jogcím

Időszak

Intézményi társulás óvodájába,
általános iskolájába járó
gyermekek, tanulók száma
Ebből
Ebből 2009.
2008.
októbe város októb városi
gyerek
er
i
r 01.
01.
létszá gyere
létsz
k
m
ám

Átlaglétszám
teljesítése
Tényle
ges

Elvárt
* 5-6.
osztál
y
esetén

Ásotthalom Óvoda
Öttömös Óvoda
Ásotthalom Iskola 14.osztály
Öttömös Iskola 14.osztály
Ásotthalom Iskola 58.oszály
Öttömös Iskola 58.oszály
−

c

107
20
129

0

36
157

100
21
115

-1

25
-3

52

152

-2

52

20,5

14

16,5

14

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában,
iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő - a
15., a 16.2.2. és a 16.2.3. jogcímen figyelembe vehető - gyermekek, tanulók után, akik
számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív
étkezési térítésidíj-kedvezményt vagy ingyenes étkeztetést biztosít.
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás.
Ugyanazon gyermek, tanuló - művészeti (párhuzamos) oktatás, a kiegészítő kisebbségi
oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén - csak egy
intézménynél vehető figyelembe.
2009. évi normatív elszámolásnál figyelembe vehető létszám januártól decemberig
Szervezett kedvezményes étkeztetés
Intézmény
2009. évi étkezési napok
Mutató
száma
Ásotthalom Óvoda
9229 : 220
41,95
Öttömös Óvoda
Ásotthalom Ált.Iskola

3077
24594

Öttömös Ált.Iskola

10858

: 220

: 185
: 185

13,99
132.94
58,69

b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6.
évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez
Szervezett kedvezményes étkeztetés 5-6.osztály
2009. évi étkezési napok
száma
Ásotthalom Iskola
4856
: 185
Öttömös Iskola
2460
: 185
Intézmény

Mutató
26,23
13,29

17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása

a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4)
bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának
(4) bekezdése alapján - az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a

szakképzési évfolyamokon - nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes
tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2009/2010.
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma
alapján.
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.

b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez
kapcsolódóan, e melléklet 15. b)-d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali
rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2009/2010. tanévi közoktatási statisztikai
állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik.
Az a)-b) pontban meghatározott hozzájárulások felhasználásánál figyelembe kell venni
a Kiegészítő szabályok 10. m) pontjában foglaltakat. Az a)-b) pontok szerinti
hozzájárulással való elszámolás a 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges
közoktatási statisztikai létszám alapján történik.

A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben,
augusztus 25-éig történik.
2009. évi normatív elszámolásnál figyelembe vehető létszám
Tanulók tankönyvellátása - 2009. október 01. létszám Ásotthalom
Jogcím
Létszám
Tankönyv ingyenes:
157
Tankönyv általános:
265

Tanulók tankönyvellátása - 2009. október 01. létszám Öttömös
Jogcím
Tankönyv ingyenes:
Tankönyv általános:

Létszám
59
77

17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
intézményben - a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt.
tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve
a sajátos nevelési igényű tanulót is.
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a
kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai
nevelés keretében legalább a hét munkanapjain - szükség szerint hétvégén is folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét,
ellátását.

Az igénylésnél ezentúl figyelembe kell venni a 15. f) és a Kiegészítő szabályok 10.
g) pontja alatti további feltételeket is.

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ
z
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének
támogatása

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és
továbbképzés megszervezéséhez, valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az
igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a

továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt
típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában
felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben
foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2009/2010. tanévi
nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre
átszámított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított)
átlaglétszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által
engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve pedagógiai előadó álláshelyek
számát.
2009.évi normatív elszámolásnál figyelembe vehető létszám:
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Ásotthalom
2008/2009. okt. Engedélyezet 2009/2010
t Létszám
okt. 01-i
01-i pedagógus
pedagógus
létszám
létszám
Összesen
39
40
37
Óvoda
Iskola

Összesen
Óvoda
Iskola

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Öttömös
2008/2009. okt. Engedélyezet 2009/2010
t Létszám
okt. 01-i
01-i pedagógus
pedagógus
létszám
létszám
12
13
12
2
2
2
8
11
9

Engedélyeze
tt Létszám

38

Engedélyeze
tt Létszám

11
2
9

A támogatást a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használták fel. Tárgyévi felhasználás:
506.195,-Ft

Összegezés:
A normatív állami támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok
rendelkezésre állnak, azokból megállapíthatók az elszámoláshoz szükséges
adatok.
A tárgyévi normatív állami támogatások elszámolásához a költségvetési
törvényben meghatározott, elszámolást alátámasztó dokumentumokat az
intézmények elkészítették, az intézményvezetők a kimutatásokat
aláírásukkal hitelesítették.
Mórahalom, 2010. március 20.
Juhász Róbert
belső ellenőr

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

56/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: 2010. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a 2010. évi ÖNHIKI-s
támogatási igény benyújtására vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Köztáraság 2010.évi költségvetéséről
szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 45. § (1)
bekezdése és a 6. számú melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
2.) A Képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a költségvetési törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
a) Az Önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1500 fő feletti.
b) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl egyéb intézményeket is fenntart.
c) Az Önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi
társulások támogatása igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott –
kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
d) Az Önkormányzat a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8.
melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott( a
kiegészítő szabályok 2.3 pontja figyelembe vételével) meghatározott – kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel.
e) Az Önkormányzat magánszemélyek kommunális adó, iparűzési adó és
idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött, költségvetésében ezen bevételeket
tervezte és a gazdálkodás során realizálja.
f) Az Önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

- 2 g) Az Önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós
bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Pénzügyminisztérium, Budapest
4.) MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, Szeged
5.) Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

57/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: „A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt
határidőig ajánlat n e m k e r ü l t b e n y ú j t á s r a .
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására kiírt p á l y á z a t o t e r e d m é n y t e l e n n e k n y i l v á n í t j a .
Határidő: 2010. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.)Petró Ferenc polgármester – általa a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2.)Dr. Karsai Éva jegyző
3.)Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 14-én megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

58/2010.(IV.14.) KT határozat
Tárgy: „A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségét” bérbe adja 2010. május 01.-től határozatlan időre az Ásotthalmi
Tömegsport Egyesület Testépítő Szakosztálya részére 8.000,-Ft/hó bérleti díjért amely bérleti díj tartalmazza a felmerülő rezsi és egyéb költségeket – azzal a
feltétellel, hogy amennyiben az Önkormányzat egyéb célra kívánja hasznosítani az
ingatlant 30 napos határidővel felmondhatja a bérleti szerződést.

2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a szükséges további
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. május 1.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Ásotthalmi Tömegsport Egyesület Testépítő Szakosztály
4.) Irattár

Kmf.
Fackelmann István sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

