Jegyzőkönyv
Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2013. október 30-án 7,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Kultúrház
Zebecke

Jelen vannak:

Varga Imre polgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselő
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Varga Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő települési képviselő közül
2 fő jelen van.
Ezt követően Varga Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket.
A polgármester tájékozatta a képviselőtestület tagját, hogy Varga Miklós települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt van távol az ülésről.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: szóban
2.Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
Előterjesztés: írásban

-

2

-

5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
6. Egyebek
Varga Imre polgármester Fülöpné Tóth Erzsébet
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

települési képviselő személyében tett

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre alpolgármester
Varga Imre: A téli közfoglalkoztatásra sajnos, a község nem kapott létszámot, másképp kell
megoldani majd a hóeltakarítást.
A pályázatunk megvalósítási munkálatai megkezdődtek, folyamatos a munka.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait.
A
polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, azt a
képviselőtestület tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Imre polgármester
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 2 „igen” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (XI.05.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )
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3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 2 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2013. (X. 30.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2013. évi költségvetés 1-9.havi gazdálkodásáról szóló
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Varga Imre polgármester
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
A napirendhez tartozó írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás , illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 2 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2013.(X.30.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a 2014. évi költségvetési koncepcióját az írásos előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Varga Imre polgármester
5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A megállapodás módosításáról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre
kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 2 „ igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta :

-
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45/2013.(X.30.) számú határozat
Zebecke
Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális
Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal e l f o g a d j a.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Imre polgármester

6.) Egyebek
a.) Polgármester tájékoztatója
Előadó: Varga Imre polgármester
Varga Imre: A háziorvos azzal a kéréssel fordult a tulajdonos önkormányzatokhoz, hogy az
épületen nyílászárókat kellene cserélni. Ez a lakás részen lenne legfőképpen indokolt, hisz a
rendelő részén már régebben megtörtént a csere. Kértük a háziorvost, hogy az indokolt
helyiségeket vegye először előtérbe és ennek megfelelően készüljön a költségvetés.
Az elkészített árajánlat alapján az összköltség 740.000,-Ft. Az önkormányzatok a teljes
költséget nem tudják vállalni, erről a háziorvost is tájékoztattuk. Az előzetes egyeztetés
alapján a bekerülési költség felét az önkormányzatok átvállalják, a költségek másik felét pedig
a háziorvos fizeti.
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban.
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően
Varga Imre polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 8,30 órakor bezárta.

k.m.f.

Varga Imre
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Fülöpné Tóth Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (XI.05.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

16.626 ezer Ft
16.626 ezer Ft

összegben állapítja meg.
2.§
Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 14.448 ezer Ft, módosított
működési célú kiadási előirányzata 13.900 ezer Ft.

3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 441 ezer Ft-ban
állapítja meg.

-

2

-

4.§
Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2., 2/1.
melléklete tartalmazza.
5.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Varga Imre
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján
történő közzététellel.
Csömödér, 2013. november 5.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
.

Megnevezés

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú kiadások
4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson belülre
4.2 Támogatásértékű kiadások
4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson kivülre
4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4.5 Tartalékok (működési célú)

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások
2. Felújítások
2. Beruházások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre
3.3 Felhalmozási célú céltartalék

4. Befektetési célú részesedés vásárlása
A. Kölségvetési kiadások összesen:
I.+II.

2011.
2012.
Erede
évi
évi
előirány
teljesítés várható

13736 13266
3948 4272
976
4340
2123

1016
4408
1995

10
43
18

2078

1995

12

45

2349
7744
7532
86

1575
626
417
89
120

86

120

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 420

1.Intézményi működési bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása
2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések
2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel
3.Működési célú átvett pénzeszközök
3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson kivülről
3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
4. Közhatalmi bevételek

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
1.2 Tartós részesedés értékesítése
1.3 Egyéb pénzügyi befektetések
1.4 Felhalmozási egyéb bevételek
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

6
21

126

21 480
-60

I. Működési bevételek

134
41

15 643
150

13
892
-53
13
839
13
993
336

13 5

13 5

10 7
2

11825
10486
9

9897
8469

94

1330

1428

3

0

0

3668
3056
174

3760
3859
189

174

189

2882

3670
417

98

6

2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kivülről

2882

3253

0

0

17
18 699
852
2 781 -3 960
1597 2005
1597 2005

B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II.
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása
1. Maradvány igénybevétele
1.1 Maradvány működési célú igénybevétele
1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
2. Hitelek felvétele
2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

1. Értékpapírok bevételei

1597

1898
107

3198
3198

0
0

3198
0

0

4795

2005

21 897
1000
1000

17
852
3198
0

10 7
27
27
27
27

1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.
Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VII. Költségvetési többlet felhasználása
1. Értékpapírok vásárlása
1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

27

13 5

1000

2. Hitelek törlesztése

3198

2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

3198

E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.

1000

3198

2.melléklet a 9/2013. (XI.05.) önkormányzati r

Zebecke Önkormányzat 2013. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel
Iparűzési adó

Előirányzat
Eredeti
Módosított
220
292

220
292

Magánszemélyek kommunális adója
Gépjárműadó
Költségvetési támogatás
Támogatásértékű bevétel
Munkaerőpiaci Alaptól

75
326
9460
375
273

75
326
10464
331
273

Fejezettől
102
Költségvetési működési bevételek összesen:

58
11708

10 748

Működési célú pénzmaradvány
Működési hitel felvétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN:

2740

2740

13488

14448

Fejezettől átvétel /pályázathoz/
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Osztalék bevétele

7
25

2146
7
25

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32

2178

13520

16626

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Szennyvízgyűjtés, tisztítás
Települési hull. begyűjtése, száll.
Vezetékes műsor elosztás
Állategészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalk.
Közvilágítás
Közutak, hidak
Város és községgazdálkodás
Háziorvos alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgáltatás
FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl.

Eredeti
547
89
168
18
770
2937
248
100
113
135
108
2710
321

Összes kiadás
Módos. Telj.
547
89
168
18
770
2937
248
100
113
135
108
2909
321

%-a

Ebből személyi jut
Eredeti Módos. Telj.

1958

1958

1686
283

1843
283

Önkormányzati vagyongazdálkodás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevék. tám.
Köztemető fenntartás és műk.

98
628
411
100
9501

98
628
411
100
9700

0
1642
330
81
70
40
0
0

0
1642
330
99
70
40
0
0

0

20

2163

180

180

0

4107

4264

2201

0

0

0

1082
46
0
94
0
0
1222

1302
46
0
94
0
116
1558

0

0

0

602

441

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:

13488

13900

MŰK. BEV. ÖSSZESEN:

13488

14448

0

548

Zöldterület kial., autóbuszváró ép.
Felhalmozási tartalék

32

2726
0

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:

32

2726

ÖSSZESEN:

SZOC. TÁMOGATÁSOK
Rendsz. szoc. segély
Foglalkoztatást helyettesítő tám.
Lakásfennt. tám. norm. alapon
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell.
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyvt.
Mozgáskorlátozottak közl. tám.
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell.
Óvodáztatási tám.
ÖSSZESEN:
PÉNZESZKÖZ ÁTAD.
Körjegyzőség
Védőnői szolgálat Csdér
Szociális étkeztetés Csdér
Lenti Többcélú Kistérségi Társulás
Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./
Csömödér- iskolai közműdíjakhoz
ÖSSZESEN:
Működési tartalék

MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

FELHALM. KIADÁSOK

0

FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:

32

2178

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

13520

16626

0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

13520

16626

0

0

0

0

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése
2.1 melléklet 9/2013. (XI.05. )önkormányzati rendelethez

ezer Ft
BEVÉTELEK

Saját bevétel

Felügyeleti szervtől kapott támogatás
1.) Önkormányzatoktól átvett
normativ állami
önk. műk. tám.
Szerkezetátalakítási tart.

2013. évi
tervezet
-

2 710
-

-

2 710

2 909

1 997
692

1 997
251
441

21
2 710

21
199
2 909

2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció
3.) 2013. évi bérkompenzáció
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2 710

2013. évi
tervezete

- alapilletmény
-pótlék
- közlekedési költségtérítés
- jubileumi jutalom
- keresetkieg.
- bérkompenzáció

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

Munkaadót terhelő járulékok
Szoc. hozzájárulás adó
Egészségügyi hozzájárulás
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:

Dologi kiadások
Készlet beszerzés
hajtó-, kenőanyag
munka-védőruha
szakmai anyag beszerzés
egyéb készlet
Telefon szolg.
Szolgáltatási kiadások

1 686
-

450
261

23
50

gázenergia
áramdíj
vízdíj
karbantartás
egyéb üzemeltetés
pénzügyi szolgáltatások
ÁFA
Egyéb dologi kiadások
belföldi kiküldetés
egyéb dologi kiadás
Egyéb folyó kiadások
rehab. hozzájár.
munkáltató által fiz SZJA
biztosítás
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÖSSZES KIADÁS:

1 644

1 644

25
17

25
174

1 686

1 843

448
2
450

490
2
492

261
230
16

261
230
16

15
23
50

15
23
50

-

50

50

90
22

90
22

90
22

128

22
128

22
128

574

1
127
574

1
127
574

2 710

2 710

2 909

JELENLÉTI ÍV
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013.

hó

napján

órakor

tartandó nyilvános ülésére

Név
Varga Imre
Varga Miklós
Fülöpné Tóth Erzsébet

Kovácsné Horváth Anikó

Aláírás :
polgármester

………………………..

alpolgármester

……………………….

képviselő

………………………...

jegyző

…………………………

Jegyző megbízásából :
………………………… jegyzőkönyvvezető

…………………………

Meghívottak:
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…………………………..

……………………………
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A nyilvános ülésen részt vett ….. fő érdeklődő állampolgár .

Zebecke Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ
………………………………..
…………………………………

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2013. október 31-én ( kedd ) 7,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
Zebecke
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Varga Imre polgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Imre polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Varga Imre polgármester
5. Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. Egyebek
Zebecke , 2013. október 24.
Tisztelettel:
Varga Imre sk.
Polgármester

Előterjesztés és indoklás
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 30-án tartandó ülésére
Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Imre polgármester
Zebecke Község Önkormányzata számlájára központi támogatásként a közalkalmazottak
2013. évi bérkompenzációjára 72.644 Ft közterheket magában foglaló bruttó összeg érkezett.
A szerkezetátalakítási tartalékból szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának
kiegészítése címen 441.000 Ft-ban részesül az önkormányzat. Óvodáztatási támogatásra
beadott igénye alapján 20.000 Ft-tal növekszik az állami támogatás összege.
BEVÉTELEK
Szerkezetátal. tart.- szociális alapfel. tám.
Egyéb központi (bérkompenzáció)
Erzsébet utalványra – egyéb központi tám.
Működési célra átvett
Óvodáztatási támogatásra-állami tám.
Bevételek összesen:

Ft-ban
441.000
72.644
98.600
-153.644
20.000
478.600

KIADÁSOK
Rendszeres gyermekvédelmi /E. utalvány/
Óvodáztatási támogatás
Működési tartalék
Kiadások összesen:

17.600
20.000
441.000
478.600

Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a 2013. évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek.
Zebecke, 2013. október 26.

Varga Imre
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat Zebecke Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a
helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban,
mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2013. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív
értékítélet a választók részéről, törvényességi felhívás, költségvetési terv és teljesítés
összhangjának hiánya
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2013. október 21.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Zebecke
RÉSZLETES INDOKLÁS

1.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszegét határozza
meg.
2.§
Az önkormányzat módosított működési célú bevételi és kiadási előirányzatát szabályozza.
3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékának meghatározása.
4.§
Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2013. évi módosított
bevételeit és kiadásait tartalmazzák.
5.§
Hatályba léptető rendelkezés.

TERVEZET
ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
………./2013. (XI.05.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

16.626 ezer Ft
16.626 ezer Ft

összegben állapítja meg.
2.§
Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 14.448 ezer Ft, módosított
működési célú kiadási előirányzata 13.900 ezer Ft.

3.§
Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 441 ezer Ft-ban
állapítja meg.

-

2

-

4.§
Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2., 2/1.
melléklete tartalmazza.
5.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Varga Imre
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján
történő közzététellel.
Csömödér, 2013. november 5.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
.

Megnevezés

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú kiadások
4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson belülre
4.2 Támogatásértékű kiadások
4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson kivülre
4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4.5 Tartalékok (működési célú)

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások
2. Felújítások
2. Beruházások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre
3.3 Felhalmozási célú céltartalék

4. Befektetési célú részesedés vásárlása
A. Kölségvetési kiadások összesen:
I.+II.

2011.
2012.
Erede
évi
évi
előirány
teljesítés várható

13736 13266
3948 4272
976
4340
2123

1016
4408
1995

10
43
18

2078

1995

12

45

2349
7744
7532
86

1575
626
417
89
120

86

120

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 420

1.Intézményi működési bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása
2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések
2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel
3.Működési célú átvett pénzeszközök
3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson kivülről
3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
4. Közhatalmi bevételek

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
1.2 Tartós részesedés értékesítése
1.3 Egyéb pénzügyi befektetések
1.4 Felhalmozási egyéb bevételek
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

6
21

126

21 480
-60

I. Működési bevételek

134
41

15 643
150

13
892
-53
13
839
13
993
336

13 5

13 5

10 7
2

11825
10486
9

9897
8469

94

1330

1428

3

0

0

3668
3056
174

3760
3859
189

174

189

2882

3670
417

98

6

2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kivülről

2882

3253

0

0

17
18 699
852
2 781 -3 960
1597 2005
1597 2005

B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II.
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása
1. Maradvány igénybevétele
1.1 Maradvány működési célú igénybevétele
1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
2. Hitelek felvétele
2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

1. Értékpapírok bevételei

1597

1898
107

3198
3198

0
0

3198
0

0

4795

2005

21 897
1000
1000

17
852
3198
0

10 7
27
27
27
27

1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.
Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VII. Költségvetési többlet felhasználása
1. Értékpapírok vásárlása
1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

27

13 5

1000

2. Hitelek törlesztése

3198

2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

3198

E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.

1000

3198

2.melléklet a 9/2013. (XI.05.) önkormányzati r

Zebecke Önkormányzat 2013. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel
Iparűzési adó

Előirányzat
Eredeti
Módosított
220
292

220
292

Magánszemélyek kommunális adója
Gépjárműadó
Költségvetési támogatás
Támogatásértékű bevétel
Munkaerőpiaci Alaptól

75
326
9460
375
273

75
326
10464
331
273

Fejezettől
102
Költségvetési működési bevételek összesen:

58
11708

10 748

Működési célú pénzmaradvány
Működési hitel felvétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN:

2740

2740

13488

14448

Fejezettől átvétel /pályázathoz/
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Osztalék bevétele

7
25

2146
7
25

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32

2178

13520

16626

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Szennyvízgyűjtés, tisztítás
Települési hull. begyűjtése, száll.
Vezetékes műsor elosztás
Állategészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalk.
Közvilágítás
Közutak, hidak
Város és községgazdálkodás
Háziorvos alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgáltatás
FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl.

Eredeti
547
89
168
18
770
2937
248
100
113
135
108
2710
321

Összes kiadás
Módos. Telj.
547
89
168
18
770
2937
248
100
113
135
108
2909
321

%-a

Ebből személyi jut
Eredeti Módos. Telj.

1958

1958

1686
283

1843
283

Önkormányzati vagyongazdálkodás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevék. tám.
Köztemető fenntartás és műk.

98
628
411
100
9501

98
628
411
100
9700

0
1642
330
81
70
40
0
0

0
1642
330
99
70
40
0
0

0

20

2163

180

180

0

4107

4264

2201

0

0

0

1082
46
0
94
0
0
1222

1302
46
0
94
0
116
1558

0

0

0

602

441

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:

13488

13900

MŰK. BEV. ÖSSZESEN:

13488

14448

0

548

Zöldterület kial., autóbuszváró ép.
Felhalmozási tartalék

32

2726
0

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:

32

2726

ÖSSZESEN:

SZOC. TÁMOGATÁSOK
Rendsz. szoc. segély
Foglalkoztatást helyettesítő tám.
Lakásfennt. tám. norm. alapon
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell.
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyvt.
Mozgáskorlátozottak közl. tám.
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell.
Óvodáztatási tám.
ÖSSZESEN:
PÉNZESZKÖZ ÁTAD.
Körjegyzőség
Védőnői szolgálat Csdér
Szociális étkeztetés Csdér
Lenti Többcélú Kistérségi Társulás
Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./
Csömödér- iskolai közműdíjakhoz
ÖSSZESEN:
Működési tartalék

MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

FELHALM. KIADÁSOK

0

FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:

32

2178

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

13520

16626

0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

13520

16626

0

0

0

0

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése
2.1 melléklet 9/2013. (XI.05. )önkormányzati rendelethez

ezer Ft
BEVÉTELEK

Saját bevétel

Felügyeleti szervtől kapott támogatás
1.) Önkormányzatoktól átvett
normativ állami
önk. műk. tám.
Szerkezetátalakítási tart.

2013. évi
tervezet
-

2 710
-

-

2 710

2 909

1 997
692

1 997
251
441

21
2 710

21
199
2 909

2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció
3.) 2013. évi bérkompenzáció
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2 710

2013. évi
tervezete

- alapilletmény
-pótlék
- közlekedési költségtérítés
- jubileumi jutalom
- keresetkieg.
- bérkompenzáció

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

Munkaadót terhelő járulékok
Szoc. hozzájárulás adó
Egészségügyi hozzájárulás
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:

Dologi kiadások
Készlet beszerzés
hajtó-, kenőanyag
munka-védőruha
szakmai anyag beszerzés
egyéb készlet
Telefon szolg.
Szolgáltatási kiadások

1 686
-

450
261

23
50

gázenergia
áramdíj
vízdíj
karbantartás
egyéb üzemeltetés
pénzügyi szolgáltatások
ÁFA
Egyéb dologi kiadások
belföldi kiküldetés
egyéb dologi kiadás
Egyéb folyó kiadások
rehab. hozzájár.
munkáltató által fiz SZJA
biztosítás
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÖSSZES KIADÁS:

1 644

1 644

25
17

25
174

1 686

1 843

448
2
450

490
2
492

261
230
16

261
230
16

15
23
50

15
23
50

-

50

50

90
22

90
22

90
22

128

22
128

22
128

574

1
127
574

1
127
574

2 710

2 710

2 909

Előterjesztés

ZEBECKE Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 30 –án tartandó
ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-9. havi végrehajtásáról
Előadó: Varga Imre polgármester
Tisztelt Képviselőtestület!
Zebecke Község Önkormányzata 2013. évben 13.520 ezer Ft bevétellel és kiadással számolt
költségvetése tervezésekor.
A pénzügyi megszorítások ellenére az önkormányzat folyamatosan gondoskodott kötelező
feladatai ellátásáról. Biztosította a lakosság részére az egészségügyi, védőnői, fogorvosi
ellátást, gondoskodott a gyermekek neveléséről – feladatellátási szerződés útján..
A Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér jogi személyiségű társulássá történő
átalakítása megtörtént, a fenntartásában lévő Idősek Otthona intézményen keresztül
biztosítjuk a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést. Tagjai vagyunk a Lenti Kistérség
Többcélú Társulásának, több feladatot e szervezeten keresztül biztosítva.
A lakosság hatósági feladatait a csömödéri közös önkormányzati hivatalban intézi.
Folyamatosan biztosítottuk a falugondnoki szolgálat működését.
Ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az arra jogosultak közfoglalkoztatás keretében
történő alkalmazására.
Továbbra is kiemelten kezeltük a kötelező szociális ellátásokat. Jogszabály alapján
folyósítottuk az aktív korúak ellátását, megállapítottuk a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást. Helyi rendeletünkben foglaltaknak megfelelően döntöttünk a közgyógyellátási
igazolványok kiadásáról, átmeneti segélyek megállapításáról.
Az önkormányzat költségvetési működési bevételei megfelelően, 66 %-on teljesültek, a
költségvetési felhalmozási célú bevételek teljesülése 101,4 %-os volt, ennek oka, hogy az
önkormányzati épület felújításának pénzügyi rendezése ez évben záródott.
Az önkormányzat ezideig fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni.
A működési kiadások

65,5 %-on teljesültek, a működési bevételek teljesülése 68 %-os.

Az önkormányzat felhalmozási kiadást nem teljesített, ennek oka, hogy az elnyert pályázati
beruházás megvalósítása csak később, a IV. negyedévben kezdődött meg.

-
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Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a beszámolót – a mellékelt táblázatok alapján - elfogadni szíveskedjenek.

Zebecke, 2013. október 22.

Varga Imre
polgármester

BESZÁMOLÓ
a(z)

ZEBECKE

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi költségvetésének
1 – 9. havi teljesítéséről

Előterjesztő : Varga Imre polgármester

Megnevezés

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

2011.
2012.
Erede
évi
évi
előirány
teljesítés várható

13736 13266
3948 4272
976 1016

134
41
10

adó
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési célú kiadások

4340
2123

4408
1995

43
18

4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson belülre
4.2 Támogatásértékű kiadások

2078

1995

12

4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,
állámháztartáson kivülre
4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4.5 Tartalékok (működési célú)

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások
2. Felújítások
2. Beruházások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre
3.3 Felhalmozási célú céltartalék

4. Befektetési célú részesedés vásárlása
A. Kölségvetési kiadások összesen:
I.+II.

2349
7744
7532
86

1575
626
417
89
120

86

120

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 420

1.Intézményi működési bevételek
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása
2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések
2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel
3.Működési célú átvett pénzeszközök
3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson kivülről
3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről
4. Közhatalmi bevételek

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
1.2 Tartós részesedés értékesítése
1.3 Egyéb pénzügyi befektetések
1.4 Felhalmozási egyéb bevételek
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
államhaztartáson belülről
2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kivülről

6
21

126

21 480
-60

I. Működési bevételek

B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II.

45

15 643
150

13
892
-53
13
839
13
993
336

13 5

13 5

10 7
2

11825
10486
9

9897
8469

98

94

1330

1428

3

0

0

3668
3056
174

3760
3859
189

174

189

2882

3670

6

417

2882

3253

0

0

18 699

17
852

10 7

C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása
1. Maradvány igénybevétele

2 781 -3 960
1597 2005
1597 2005

1.1 Maradvány működési célú igénybevétele
1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása
2. Hitelek felvétele

1597

1898
107

3198
3198

0
0

3198
0

0

4795

2005

21 897
1000
1000

17
852
3198
0

2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

1. Értékpapírok bevételei

27
27
27
27

1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.
Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VII. Költségvetési többlet felhasználása
1. Értékpapírok vásárlása
1.1 Működési célú
1.2 Felhalmozási célú

27

13 5

1000

2. Hitelek törlesztése

3198

2.1 Működési célú
2.2 Felhalmozási célú

3198

E. Finanszírozási kiadások összesen: VII.

1000

3198

2. melléklet
Zebecke Önkormányzat 2013. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként
1-9. hó

Ezer
BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel
Iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális
adója
Gépjárműadó
Költségvetési támogatás
Támogatásértékű bevétel

Előirányzat
Eredeti
Módosított

Telje
Összeg

220
292

220
292

174
644

75
326
9460
375

75
326
9832
484

66
95
7411
273

Munkaerőpiaci Alaptól

273

273

273

Fejezettől
102
Költségvetési működési bevételek összesen:

211
11229

8663

2740

2740

880

13488

13969

9543

Fejezettől átvétel /pályázathoz/
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Osztalék bevétele

7
25

2146
7
25

25

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

32

2178

25

13520

16147

9568

Működési célú pénzmaradvány
Működési hitel felvétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Szennyvízgyűjtés, tisztítás
Települési hull. begyűjtése, száll.
Vezetékes műsor elosztás
Állategészségügyi ellátás
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalk.
Közvilágítás
Közutak, hidak
Város és községgazdálkodás
Központi költségavetési bef.
Háziorvos alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Falugondnoki szolgáltatás
FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl.

Eredeti
547
89
168
18
770
2937
248
100
113
135
108
2710
321

10 748

Összes kiadás
Ebből személyi jut
Módos. Telj.
%-a
Eredeti Módos. Telj.
547
438
80,07%
89
46
51,69%
168
126
75,00%
18
0,00%
770
204
26,49%
3
2937
2081
70,85%
1958
1958
150
248
227
91,53%
100
0,00%
113
71
62,83%
20
135
90
66,67%
108
76
70,37%
2909
2185
75,11%
1686
1843
135
321
321 100,00%
283
283
28

Önkormányzati vagyongazdálkodás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tevék. tám.
Köztemető fenntartás és műk.

98
628
411
100
9501

98
628
411
100
9700

0
1642
330
81
70
40
0
0

0
1642
330
81
70
40
0
0

0

0

2163

2163

1082
46
0
94
0
0
1222

1302
46
0
94
0
116
1558

602

0

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:

13488

13421

8791

65,50%

MŰK. BEV. ÖSSZESEN:

13488

13969

9543

68,32%

0

548

752

Zöldterület kial., autóbuszváró ép.
Felhalmozási tartalék

0,00%

32

2726
0

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:

32

2726

0,00%

ÖSSZESEN:

SZOC. TÁMOGATÁSOK
Rendsz. szoc. segély
Foglalkoztatást helyettesítő tám.
Lakásfennt. tám. norm. alapon
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell.
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyvt.
Mozgáskorlátozottak közl. tám.
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell.

ÖSSZESEN:
PÉNZESZKÖZ ÁTAD.
Körjegyzőség
Védőnői szolgálat Csdér
Szociális étkeztetés Csdér
Lenti Többcélú Kistérségi Társulás
Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./
Csömödér- iskolai közműdíjakhoz
ÖSSZESEN:
Működési tartalék

MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

72
267
206
20
6450

73,47%
42,52%
50,12%
20,00%
66,49%

889
203
46
47

54,14%
61,52%
56,79%
67,14%
0,00%

1185

54,79%

180

180

4107

4264

0

0

0

0

946
72,66%
46 100,00%
48

51,06%

116 100,00%
1156
74,20%

FELHALM. KIADÁSOK

316

FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:

32

2178

25

0

-548

25

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

13520

16147

8791

54,44%

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

13520

16147

9568

59,26%

0

0

777

FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

1,15%

Falugondnoki szolgálat 2013. évi bevételei, kiadásai 1-9. hó

ezer Ft
BEVÉTELEK

Saját bevétel

Felügyeleti szervtől kapott támogatás
1.) Önkormányzatoktól átvett
normativ állami
önk. műk. tám.

2013. évi
tervezet
-

2 710
-

előirányzat
módosított

eredeti

teljesítés

-

2 710

2 909

2 185

1 997
692

1 997
692

1 505
406

21
2 710

21
199
2 909

21
253
2 185

1 644

1 644

1 224

2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció
3.) 2013. évi bérkompenzáció
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

2 710

2013. évi
tervezete

Személyi juttatások

- alapilletmény
-pótlék
- közlekedési költségtérítés

- jubileumi jutalom
- keresetkieg.
- bérkompenzáció

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

Munkaadót terhelő járulékok
Szoc. hozzájárulás adó
Egészségügyi hozzájárulás
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:

Dologi kiadások
Készlet beszerzés
hajtó-, kenőanyag
munka-védőruha
szakmai anyag beszerzés
egyéb készlet
Telefon szolg.

25
17

25
174

131

1 686

1 843

1 355

448
2
450

490
2
492

250
1
251

261
230
16

261
230
16

189
188
1

15
23
50

15
23
50

18
7

50

50

7

90
22

90
22

90
22

72
28

128

22
128

22
128

574

1
127
574

1
127
574

28
265
116
1
148
579

2 710

2 710

2 909

1 686
-

450
261

23
50

Szolgáltatási kiadások
gázenergia
áramdíj
vízdíj
karbantartás
egyéb üzemeltetés
pénzügyi szolgáltatások
ÁFA
Egyéb dologi kiadások
belföldi kiküldetés
egyéb dologi kiadás
Egyéb folyó kiadások
munkahelyvéd. kedv.
munkáltató által fiz SZJA
biztosítás
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÖSSZES KIADÁS:

-

Előterjesztés
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án tartandó
ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Varga Imre polgármester

2 185

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2013. április 26-ától hatályos 24.§
(1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő
az önkormányzatok számára. Szükséges, hogy minden önkormányzat megfelelően
előkészítve, előre határozza meg működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A
költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel
kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt
követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. Az Áht. 87.§
(1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésével egyidejűleg kell írásban tájékoztatni a
képviselő-testületet. A háromnegyed éves adatok alapján prognosztizálni lehet az éves
teljesítési adatokat, ezzel is megalapozottabbá téve a következő évi tervezési munkát.
A Nemzetgazdasági Minisztérium júliusban tette közzé a „2014. évi költségvetési
törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő
követelményekről” című dokumentumot, benne a jövő évi tervezés makrogazdasági mutatóit,
a fejezetekre vonatkozó elképzeléseket. A nemzetgazdasági miniszter az ÁHT. szerinti
határidőben szeptember 30-án benyújtotta a 2014. évi költségvetési törvénytervezetet a
parlamentnek. Az Áht. 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről
szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat
tartalmazó törvényjavaslatot a költségvetési törvénytervezettel egyidejűleg szintén benyújtotta
a parlamentnek. A fenti dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével szükséges az
önkormányzat költségvetési koncepcióját elkészíteni.
A központi elképzelések, irányelvek szerint a gazdaságpolitika irányai változatlanok
maradnak és így a korábbi célok is:
 az államadósság csökkentése,
 a költségvetési hiány 3 % alatt tartása,
 a foglalkoztatás bővítése,
 kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása,
 a kiszámíthatóság a gazdaságpolitika egyik legfontosabb elemévé váljon.
2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az
új támogatási rendszerrel kapcsolatban a települések vezetői és az érdekszövetségek által,
valamint egyéb fórumokon tett észrevételek, javaslatok alapján több területen kiigazítások
történtek év közben, ezek egy része beépült a 2014. évi alapfinanszírozásba. Az
önkormányzatok 2014. évi állami finanszírozásának változásából az alábbi főbb tényezőket
szükséges kiemelni:
 A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetése,
melynek hatálya kiterjed az önkormányzati óvodákban foglalkoztatott
óvodapedagógusokra is, a költségvetési törvény szerinti bértámogatást a fentiek
szerinti többlettel, valamint a 2014. évre prognosztizált 3 %-os minimálbér emelés
hatásával szükséges emelni.
 Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében továbbra is működik egyfajta
„kiegyenlítő” szereppel a beszámítás rendszere, vagyis a helyi önkormányzat iparűzési
adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentésre kerülnek az általános
támogatások. Új elem, hogy az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező
településeket a csökkentés egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben érinti, majd pedig

sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat, 15.000 forintos
egy főre jutó adóerő-képesség esetén eléri a teljes beszámítást. A beszámítással
érintett jogcímek köre is bővül. Míg 2013. évben a polgármesteri hivatal
működtetéséhez és négy településüzemeltetési feladathoz került beszámításra az elvárt
bevétel, addig 2014. évben ezeken túl még az egyéb kötelező feladatok támogatása és
a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás összege is beszámításra kerül.
Fentiek alapján az érintett önkormányzatok ezen feladatokhoz kapcsolódó állami
támogatásból sem részesülnek, vagy csak részben, a beszámításnál figyelembe vett
összeg feletti rész erejéig.
 A bölcsődei ellátáshoz plusz forrást biztosít a költségvetési törvény-tervezet oly
módon, hogy a mutatószám számításánál a ténylegeshez közelítő nyitvatartási
napokkal szükséges számolni (251 nap helyett 240 nappal), ezzel az állami támogatás
kiadásokon belüli aránya növekszik ugyan, de a hiányzásokat másképpen kell
figyelembe venni, mint az előző években, ennek hatása nem ismert tapasztalati adatok
hiányában.
 A központosított előirányzatokon belül két új jogcím került tervezésre, mely
önkormányzatunknál is plusz forrást jelenthet év közben. Az egyik az e-útdíj
bevezetésével egyidejűleg, a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító
intézkedések miatt az önkormányzatoknál jelentkező bevételkiesés ellentételezése.
Mint ismert a megfizetett útdíj meghatározott része levonható az iparűzési adóból,
illetve az érintett adózók esetében kevesebb a gépjárműadó mértéke. Másik jogcím a
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcím, a
támogatásra év közben pályázni kell, elosztása a közlekedési üzemágazatok súlyozott
menetteljesítménye alapján történik. Ezekkel a bevételekkel a támogatási összegek
ismerete nélkül a költségvetés készítésekor nem lehet tervezni.
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai









Az önkormányzat és az intézményrendszer működőképességének megőrzése a
takarékossági szempontok figyelembevételével.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha
annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként
vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.
A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
A 2013. évben végrehajtott intézményi átalakítások után kialakult intézmény
hálózat hatékony működését biztosítani kell. Ennek érdekében minden költségvetési
szervnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különös figyelemmel a legnagyobb
összeget kitevő személyi jellegű kiadások tervezésére, és a költségvetési javaslatok
fenntartó részéről történő szigorú szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
Teljes körűen számba kell venni a korábbi években vállalt kötelezettségeket, és a
költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
A beruházások és felújítások tervezésénél elsősorban a folyamatban lévő célok és
feladatok forrásait kell biztosítani. Új feladatok vállalása előtt figyelembe kell venni a
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló
bevételek realizálását. A pályázati lehetőségeknél is előnyt kell élveznie a 100 %-os
támogatottságú céloknak.

A bevételek tervezésénél fontos kiemelni:
A helyi adók rendszere várhatóan nem változik, az ebből származó bevétel továbbra is az
önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A tervezésnél
kiemelt fontosságú, hogy milyen adót vet ki és szed be az önkormányzat, és milyen mértéket
állapít meg, mert ezek ismeretében prognosztizálható a bevétel. Az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátásához figyelembe vételre kerül a helyi adóbevétel meghatározott része. Az
önként vállalt feladatok finanszírozásához helyi adó bevételek növelése szükséges, melynek
érdekében fel kell tárni az önkormányzat jelenlegi adórendszerében rejlő tartalékokat, az
adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
A térítési díjak, szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata minden évben megtörténik. A
megállapításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy fedezze a költségeket, másrészt az
igénybe vevők teherbíró képességét.
Az állami hozzájárulásokból származó bevétel tervezése a 2014. évi költségvetési törvény
szerint vehető majd figyelembe.
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezése nagy kockázatot hordoz magában, hiszen
azt – forrásától függően - a piaci viszonyok jelentősen befolyásolják.
A kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:








a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a
kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén
figyelembe véve
a dologi kiadásnál a közüzemi díjakat és fenntartási költségeket teljesítési adatok
ismeretében szükséges tervezni
a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, a működési célú pénzeszköz
átadásokat és támogatásértékű kiadásokat az önkormányzat számára kötelezettséget
jelentő megállapodások alapján szükséges tervezni
a felhalmozási és felújítási kiadások tervezésénél elsődlegesen a már fennálló
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrást kell biztosítani, új feladatokat
elsősorban pályázati források igénybevételével indokolt vállalni, a rangsorolásánál
előtérbe kell helyezni a működtetési költségek csökkenésével megtérülő
beruházásokat és felújításokat, valamint a munkahelyteremtő beruházásokat
pályázatokhoz szükséges önerő – saját források hiányában – fejlesztési hitel
igénybevételével biztosítható, figyelemmel a Stabilitási törvényben foglaltakra
az adósságszolgálat maradéktalan teljesítését

Több, a bevételeket és kiadásokat lényegesen befolyásoló jogszabály elfogadása novemberdecember hónapban várható. Ebből adódóan jelen előterjesztésben a 2014. évben várható
bevételek és kiadások összegszerű megállapítására nincs lehetőség, de a koncepció készítés
határidejének előbbre hozása november 30-áról október 31-ére nem is ezt a célt szolgálja. A
költségvetési koncepció határozati javaslatai elveket, feladatokat határoznak meg, amely
mentén szükséges a tervezés további munkálatait végezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
1.)
A képviselőtestület a 2014. évi költségvetési tervezéshez a határozati javaslat további
pontjaiban megfogalmazottak figyelembe vételével elfogadja a költségvetési koncepcióját.
Felkéri a jegyzőt a tervezési munka további koordinálására, a várható bevételek – kiemelten
az állami hozzájárulások - pontosítására, az adóbevételek mind pontosabb meghatározására,
valamint új bevételi források és kiadáscsökkentő lehetőségek feltárására.
2.)
A költségvetés elfogadása előtt a közgyűlés elé kell terjeszteni azon önkormányzati
rendelet-tervezeteket, amelyek a bevételi és kiadási előirányzatokat befolyásolják, illetve
megalapozzák.
3.) Az intézményhálózatban 2013. év során végrehajtott változásokra tekintettel a
költségvetés készítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az új intézményi struktúrában az
egyes költségvetési szervek feladataikat a leghatékonyabb és leggazdaságosabb módon lássák
el.
4.) Át kell tekinteni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás
elsődlegessége érdekében.
5.)
A 2014. évi költségvetési rendeletben az előre nem tervezhető feladatok ellátása
érdekében és az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására lehetőségekhez mérten céltartalékot
kell képezni.

Zebecke, 2013. október 24.

Varga Imre
polgármester

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben, hatályos 2014. január 1. napjától)
Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka, Kányavár, Pördefölde,
Ortaháza, Barlahida, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Mikekarácsonyfa, Nova,
Pórszombat,
Pusztaapáti,
Szilvágy
és
Zalabaksa
Községi
Önkormányzatok
Képviselőtestületei a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény (továbbiakban Mötv.) szerint szociális feladataik társulás útján történő ellátására
állapodnak meg határozatlan időtartamra, az alábbiak szerint:
A társulás célja, hogy:
az önkormányzatok eleget tegyenek Mötv-ben, a szociális törvényben és az egyéb
jogszabályokban foglalt szociális feladataik ellátásának.
Cél, hogy a társulás keretében ellátott feladatok vonatkozásában a munkaerő kihasználtsága
jobbá váljon, az egy ellátottra jutó fajlagos költségek csökkenjenek, a szakmai munka
színvonala emelkedjen.
1. A társulás neve, székhelye
Neve: Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér
Társulás rövidített neve: Csömödéri Szociális Társulás
Székhelye: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
2. A Szociális Intézményt Fenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjainak
neve, székhelye, képviselője, a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
A Társulás tagjai:
Csömödér Község Önkormányzata
8957 Csömödér, Rákóczi út. 49.
Lakosságszám: 643 fő
Képviseli: Becze József polgármester
Hernyék Község Önkormányzata
8957 Hernyék, Kossuth Lajos út 26.
Lakosságszám: 110 fő
Képviseli: Bundics Tibor polgármester
Iklódbördőce Község Önkormányzata
8958 Iklódbördőce, Fő út. 2.
Lakosságszám: 320 fő
Képviseli: Sabján Krisztián polgármester
Kissziget Község Önkormányzata
8957 Kissziget, Fő út. 42.
Lakosságszám: 176 fő
Képviseli: Böröcz Roland polgármester
Zebecke Község Önkormányzata
8957 Zebecke, Petőfi Sándor út. 12.
Lakosságszám: 92 fő

Képviseli: Varga Imre polgármester
Páka Község Önkormányzata
8956 Páka, Petőfi út 1.
Lakosságszám: 1195 fő
Képviseli: Lukács Tibor polgármester
Ortaháza Község Önkormányzata
8954 Ortaháza, Fő út 36.
Lakosságszám: 125 fő
Képviseli: Vajmi Ferenc polgármester
Kányavár Község Önkormányzata
8956 Kányavár, Fő út 74.
Lakosságszám: 136 fő
Képviseli: Bertalan Tibor polgármester
Pördefölde Község Önkormányzata
8956 Pördefölde, Fő út 13.
Lakosságszám: 67 fő
Képviseli: Horváth Józsefné polgármester
Barlahida Község Önkormányzata
8948 Barlahida, Iskola út 2.
Lakosságszám: 170 fő
Képviseli: Hári Barnabás polgármester
Kálócfa Község Önkormányzata
8988 Kálócfa, Kossuth Lajos út 27.
Lakosságszám: 175 fő
Képviseli: Szabó András polgármester
Kerkabarabás Község Önkormányzata
8971 Kerkabarabás, Kultúrház utca 23.
Lakosságszám: 301 fő
Képviseli: Paál István polgármester
Kozmadombja Község Önkormányzata
8988 Kozmadombja, Jókai utca 25.
Lakosságszám: 52 fő
Képviseli: Virágh Enikő Rita polgármester
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata
8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi út 54.
Lakosságszám: 317 fő
Képviseli: Szabó Józsefné polgármester
Nova Község Önkormányzata
8948 Nova, Kossuth utca 35.
Lakosságszám: 843 fő
Képviseli: Lendvai Jenőné polgármester

Pórszombat Község Önkormányzata
8986 Pórszombat, Kossuth Lajos utca 3.
Lakosságszám: 328 fő
Képviseli: Tánczos László polgármester
Pusztaapáti Község Önkormányzata
8986 Pusztaapáti, Akácos út 11.
Lakosságszám: 37 fő
Képviseli: Németh Árpád polgármester
Szilvágy Község Önkormányzata
8986 Szilvágy, Béke utca 18.
Lakosságszám: 205 fő
Képviseli: Péntek Gyuláné polgármester
Zalabaksa Község Önkormányzata
8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.
Lakosságszám: 713 fő
Képviseli: Horváth Ottó polgármester
A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás
Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy
A Társulás törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Zala Megyei Kormányhivatal
A Társulás szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a munkaszervezeti feladatokat a Csömödéri
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.
A Társulás költségvetési felügyeletét Csömödér Község Önkormányzata látja el.

3. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
3.1. A l a p t e v é k e n y s é g e:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról,
valamint lakhatásáról (együtt: teljes körű ellátás) az ápolást-gondozás nyújtó intézményben
kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
besorolás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68.§ szerinti idősek otthona.
Az idősek otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 68. § (1) – (2) bekezdése szerinti személy látható el.
A Társulás az „Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása”-t a Csömödér községben
található intézményben biztosítja, az alapító okiratban meghatározott ellátási terület
figyelembevételével.
A Csömödér településen található intézménybe felvehető ellátottak létszáma: 42 fő
A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke Községi
Önkormányzatok az „Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása”
társulásos
formában történő ellátására tartanak igényt és abban vesznek részt.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:




az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve az azok elhárításában
való segítségnyújtást.

A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Ortaháza,
Pördefölde,
Barlahida,
Kálócfa,
Kerkabarabás,
Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa
Községi
Önkormányzatok a házi segítségnyújtás társulásos formában történő ellátására tartanak
igényt és abban vesznek részt.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen



koruk,
egészségi állapotuk,





fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk miatt.

A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Pördefölde, Ortaháza, Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzatok az étkeztetés társulásos
formában történő ellátására tartanak igényt és abban vesznek részt.
Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
 tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek,
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93.§ (4)
bekezdése szerinti kivétellel tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
– ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
A Páka településen (8956 Páka, Petőfi utca 4.) található telephelyen 30 fő részére biztosítható
a nappali ellátás.
A Barlahida településen (8948 Barlahida, Béke utca 5/B.) található telephelyen 25 fő részére
biztosítható a nappali ellátás.
A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Barlahida
Páka,
Kányavár, Ortaháza, Pördefölde,
Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa Községi
Önkormányzatok a nappali ellátás társulásos formában történő ellátására tartanak igényt és
abban vesznek részt.

3.2. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja:
Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös fenntartású Csömödéri Idősek
Otthona (8957 Csömödér, Rákóczi út 33.) az általa biztosított étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás szociális szolgáltatást, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
szakosított ellátást a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére
kiterjedően az alábbiak szerint biztosítja:







az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását az alapító okiratban
meghatározott ellátási terület vonatkozásában,
étkeztetést Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa
Páka, Pördefölde, Ortaháza községek közigazgatási területére kiterjedően,
házi segítségnyújtást Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Ortaháza,
Pördefölde, Barlahida, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa községek
közigazgatási területére kiterjedően,
nappali ellátást Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Barlahida
Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa
közigazgatási területére kiterjedően.
4. A Társulás által közös fenntartású intézmény

A Társulás által közösen fenntartott intézmény
 neve: Csömödéri Idősek Otthona
 székhelye: 8957 Csömödér, Rákóczi út 33.
 telephelyek: 8956 Páka, Petőfi utca 4.
8948 Barlahida, Béke utca 5/B.
Az intézmény alapvető szakfeladatai:






889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
881011 Idősek nappali ellátása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv

5. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei
A Társulás szolgáltatásait a közösen fenntartott intézmény keretein belül csak a Társulás
tagjai részére biztosítja – kivéve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 68.§-a szerinti idősek otthona ellátást.

Az ellátási terület az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás tekintetében elsősorban
Csömödér község közigazgatási területe.
Szabad férőhely esetén elsősorban Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Ortaháza, Kányavár, Pördefölde, Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde, Szécsisziget
községek közigazgatási területe, másodsorban Zala megye közigazgatási területe.
Társult tagok a közösen fenntartott intézmény szolgáltatásait jelen megállapodás 3. pontjában
foglaltak szerint vehetik igénybe.
6. A Társulás vagyona
A Társulásnak induló vagyona nincs.
A Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a társulási tanács gyakorolja.
A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Lenti Fiókjánál nyitott pénzforgalmi számlán
kezeli.
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
előírásait kell megfelelően alkalmazni.
A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el.
Társult tagok a közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges vagyont az alábbiak
szerint adják át a társulás használatába:
6.1. A Csömödér, Rákóczi út 33. sz. alatt található, alap- és szakosított szociális ellátást
biztosító intézmény a Csömödér Községi Önkormányzat tulajdonában áll. A községi
képviselő-testület a társulás részére feladatai ellátásához a térítésmentes használati jogot
biztosítja.
Az intézmény épületének felújítását, korszerűsítését, egyéb felhalmozási célú kiadásait
Csömödér Község Önkormányzata finanszírozza.
Az épületet érintő felújítási, beruházási kiadásokról a tulajdonos önkormányzat dönt.
Amennyiben társuló önkormányzatok hozzá kívánnak járulni az intézmény felújításához,
korszerűsítéséhez, egyéb felhalmozási célú kiadásaihoz, úgy azt Csömödér Község
Önkormányzatával kötött eseti megállapodás alapján tehetik meg.
6.2. A Páka, Petőfi utca 4. sz. alatt található telephely a Páka Községi Önkormányzat
tulajdonában áll. A községi képviselő-testület a társulás részére feladatai ellátásához a
térítésmentes használati jogot biztosítja.
Az intézmény épületének felújítását, korszerűsítését, egyéb felhalmozási célú kiadásait Páka
Község Önkormányzata finanszírozza.
Az épületet érintő felújítási, beruházási kiadásokról a tulajdonos önkormányzat dönt.
Amennyiben társuló önkormányzatok hozzá kívánnak járulni az intézmény felújításához,
korszerűsítéséhez, egyéb felhalmozási célú kiadásaihoz, úgy azt Páka Község
Önkormányzatával kötött eseti megállapodás alapján tehetik meg.

6.3. Az Opel Combo típusú személygépkocsi Páka Község Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi. Páka Község Önkormányzata a gépjárművet a társulás használatába adja
térítésmentesen, azzal, hogy a gépjármű kizárólag a pákai telephelyen ellátandó szociális
feladatellátáshoz használható fel.
Az ettől eltérő használatot Páka község polgármestere engedélyezheti.
6.4. A Citroen Berlingo típusú személygépkocsi Csömödér Község Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képezi. Csömödér Község Önkormányzata a gépjárművet
térítésmentesen a társulás használatába adja azzal, hogy a gépjármű kizárólag a csömödéri
székhelyen ellátandó szociális feladatellátáshoz használható fel.
Az ettől eltérő használatot Csömödér község polgármestere engedélyezheti.
6.5. A Barlahida, Béke utca 5/B. sz. alatt található telephely a Barlahida Községi
Önkormányzat tulajdonában áll. A községi képviselő-testület a társulás részére feladatai
ellátásához a térítésmentes használati jogot biztosítja.
Az intézmény épületének felújítását, korszerűsítését, egyéb felhalmozási célú kiadásait
Barlahida Község Önkormányzata finanszírozza.
Az épületet érintő felújítási, beruházási kiadásokról a tulajdonos önkormányzat dönt.
Amennyiben társuló önkormányzatok hozzá kívánnak járulni az intézmény felújításához,
korszerűsítéséhez, egyéb felhalmozási célú kiadásaihoz, úgy azt Barlahida Község
Önkormányzatával kötött eseti megállapodás alapján tehetik meg.
Társult önkormányzatok a társulás használatába adott ingatlanokban lévő – a feladat
ellátásához szükséges – ingó vagyont a társulás használatába adják.
A Hivatal a társulás használatába adott ingó vagyonról köteles olyan elkülönített
nyilvántartást vezetni, amelyből társult önkormányzatok vagyona naprakészen megállapítható.
A Társulás megszűnése, Társulásból történő kiválás kizárás esetén a társulás vagyonát a
Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
7. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének
módja
A közös fenntartású intézmény működésének fedezeteként szolgál a mindenkori hatályos
költségvetési törvényben meghatározott mindennemű állami támogatás, valamint az
intézmény saját bevétele. Amennyiben az állami támogatás és saját bevételek nem nyújtanak
elegendő fedezetet az intézmény működéséhez, úgy a kimutatott kiadás és bevételek
különbözetét társuló önkormányzatok az alábbiak szerint finanszírozzák: az étkeztetés és házi
segítségnyújtás, nappali ellátás költségeit társuló önkormányzatok az ellátást illetékességi
területükről igénybevevők arányában finanszírozzák, a feladatellátás igénybevételének
függvényében, figyelemmel az adott költséghelyen keletkezett kiadás és bevétel különbözetére.
Az időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása költségeit Csömödér Község
Önkormányzata finanszírozza azzal, hogy amennyiben társult önkormányzatok illetékességi
területéről ellátást igénybevevő (illetőleg hozzátartozója) a térítési díjat megfizetni nem tudja,
úgy az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj között különbözetet – egyedi
megállapodás alapján - az illetékes önkormányzat átvállalhatja.

A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a Társulás által közösen fenntartott
intézmény költségvetése tartalmazza.
A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos hozzájárulást a társulás tagjai az
általuk igénybevett szolgáltatás arányában viselik.
A pénzügyi hozzájárulás mértékéről, megfizetésének módjáról és határidejéről a Társulás
tagjai évente finanszírozási szerződést kötnek – a költségvetés elfogadását követően.

8. A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás
A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás jogosult
a nem fizető tag pénzforgalmi szolgáltatójánál beszedési megbízás benyújtására.
A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó nyilatkozatot
adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan.
A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás köteles a nem teljesítő tagot fizetési
kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni. Ennek eredménytelen
eltelte után a társulási tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás benyújtására.
9. A Társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei
A Társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált
tagokból áll.
A társulási tanács tagja akadályoztatása esetére írásban meghatalmazást adhat képviseletére,
valamint arra, hogy a meghatalmazott helyette és nevében teljes jogkörrel eljárjon.
A társulási tanács elnökét a társulási tanács tagjai közül választja, az önkormányzati ciklussal
azonos időtartamra.
A társulási tanács az elnök helyettesítésére tagjai közül az önkormányzati ciklussal azonos
időtartamra kettő alelnököt választ.
A társulási tanács minden tagjának egy szavazata van.
A társulási tanács határozatképességére vonatkozó rendelkezéseket a Mötv. 94.§ (5)
bekezdése tartalmazza.
A társulási tanács döntését határozattal hozza.

A társulási tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez, alapító okirat
kiadásához
b) közösen fenntartott költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához, módosításához,
zárszámadásának elfogadásához,
c) a közösen fenntartott költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés kiszabásához,
d) Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,

e) Társulás tagjának kizárásához,
f) társulásból való kiváláshoz.
10. A Társulás működésének ellenőrzési rendje

A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak
ellenőrizni.
A Társulás, valamint a közösen fenntartott intézmény kockázatelemzésen alapuló stratégiai
éves ellenőrzése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján történik.
A szociális intézmény ellenőrzése szociális ellátásról szóló törvényben foglaltak szerint
történik.
A társulás és az intézmény belső ellenőrzését polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott
belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzésre a társulási tanács köt szerződést.
A társulási tanács eseti határozatával elrendelheti az intézmény ellenőrzését, külső szakértő
bevonásával.

A polgármesterek évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a
Társulás működéséről, a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

A közösen fenntartott intézmény vezetője évente legalább egy alkalommal beszámol az
intézmény működéséről a társulási tanácsnak

11. A társulási megállapodás módosításának feltételei

A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag kezdeményezheti. Amennyiben a
módosítást a feladatalapú finanszírozás módosulásával jár, a módosítás javasolt
hatálybalépésének összhangban kell lennie a mindenkori költségvetési törvényben rögzített,
feladat átadás-átvételére megjelölt határidőkkel.

A Társulási megállapodás módosítását kezdeményező képviselő-testület a módosítás tervezett
hatálybalépését megelőzően 3 hónappal korábban köteles írásban megküldeni a társulási
tanácsnak.

12. A Társuláshoz történő csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

A Társuláshoz történő csatlakozás

A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.
A csatlakozni szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg
kell hoznia és közölnie kell a társulási tanáccsal.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében
kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához reá
eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.

A Társulásból történő kiválás

A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselőtestületnek döntését minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és
közölnie kell a társulási tanáccsal.

A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a társulási tanács dönt.

A Társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási kötelezettség
terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségét a társulási tanács
által meghatározott időpontig megfizetni.

A Társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a Társulás használatába
adott vagyontárgyakon a Társulás használati joga a kiválás időpontjában megszűnik.
A Társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét – amennyiben
ez lehetséges - a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni. Amennyiben a
vagyontárgy természetben történő kiadása a Társulás további működését veszélyezteti, a
vagyontárgy kiadását a Társulás legfeljebb 3 évi időtartamra elhalaszthatja.
A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján - a ki nem adott vagyontárgyért
használati díjat fizet.
Amennyiben a vagyontárgynak a kiváló tag csak részben tulajdonosa, annak pénzbeli
megváltására tarthat igényt. Amennyiben a pénzbeli megváltás a Társulás további működését
veszélyezteti, annak a kifizetését a Társulás legfeljebb 3 évi időtartamra elhalaszthatja. A
Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a meg nem váltott vagyoni rész után
arányos használati díjat fizet.

A Társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről vagy más módon
történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló létszámleépítéssel
kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.

A Társulásból történő kizárás

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, a társulási tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívja
a teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a társulási tanács minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból.
A kizárás során a kiválásnál leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a
tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

13. A Társulás megszűnése

A Társulás megszűnik az Mötv. 91. §-ában meghatározott esetekben.

A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.

Társult önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulás
megszűnésekor azon közalkalmazottak, amelyek az adott önkormányzat közigazgatási
területén látják el feladataikat, áthelyezéssel az önkormányzat állományába visszavételre

kerülnek vagy az önkormányzat továbbfoglalkoztatásukról más módon gondoskodik.
Amennyiben a fenti módok egyikén sincs lehetőség a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására,
a létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás az érintett önkormányzatot terheli.

14. Vegyes, hatályba léptető rendelkezések

Ezen egységes szerkezetű társulási megállapodás hatálybalépésének napja: 2014. január 1.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról Csömödér Község Önkormányzata alkot rendeletet.

A társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő,
továbbá az intézmény közös fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton,
egyeztetéssel kívánják rendezni, s a bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak
eredménytelensége esetén élnek.

A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal,
teljességgel megegyezőt helyben hagyólag, saját kezűleg aláírták.

Csömödér, 2013. ………………………………….. …...

Becze József

Bundics Tibor

Csömödér község polgármestere

Hernyék község polgármestere

Varga Imre

Sabján Krisztián

Zebecke község polgármestere

Iklódbördőce község polgármestere

Böröcz Roland

Hári Barnabás

Kissziget község polgármestere

Barlahida község polgármestere

Szabó Józsefné
Mikekarácsonyfa község polgármestere

Lukács Tibor

Vajmi Ferenc

Páka község polgármestere

Ortaháza község polgármestere

Horváth Józsefné

Bertalan Tibor

Pördefölde község polgármestere

Kányavár község polgármestere

Lendvai Jenőné
Nova község polgármestere

Szabó András

Tánczos László

Kálócfa község polgármestere

Pórszombat község polgármestere

Paál István

Virágh Enikő Rita

Kerkabarabás község polgármestere

Kozmadombja község polgármestere

Németh Árpád

Péntek Gyuláné

Pusztaapáti község polgármestere

Szilvágy község polgármestere

Horváth Ottó
Zalabaksa község polgármestere

Záradék:

Jelen társulási megállapodást

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2013. (X.31.) sz.
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2013. (X.29.) sz.
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2013.(X.31.) sz.
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2013. (X.30.) sz.
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2013. (X.30.) sz.
Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 171/2013. (X.31.) sz.
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 106 /2013. (X.31.) sz.
Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 90 /2013. (X.31.) sz.
Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2013. (X.31.) sz.
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013. (X.30.) sz.
Kálócfa Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 57/2013.sz. (X.29.)

Kerkabarabás Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 71/2013. (X.29.) sz.
Kozmadombja Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 56/2013. (X.29.) sz.
Pórszombat, Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 68/2013. (X.29.) sz.
Pusztaapáti Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 53/2013. (X.29.) sz.
Szilvágy Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 63/2013. (X.29.) sz.
Zalabaksa Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 82/2013. (X.29.) sz.,
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 55 /2013. (X.30.) sz.
Nova Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2013. (X.30.) sz.

határozatával hagyta jóvá.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítása
Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka, Kányavár, Pördefölde,
Ortaháza, Barlahida, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Mikekarácsonyfa, Nova,
Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa, Szentgyörgyvölgy, Márokföld Községi
Önkormányzatok Képviselőtestületei a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) szerint szociális feladataik társulás útján
történő ellátására létrehozott társulás társulási megállapodását 2014. január 1. napjával az
alábbiak szerint módosítják:

1. A társulási megállapodás 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek :
„2. A Szociális Intézményt Fenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjainak
neve, székhelye, képviselője, a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
A Társulás tagjai:
Csömödér Község Önkormányzata
8957 Csömödér, Rákóczi út. 49.
Lakosságszám: 643 fő
Képviseli: Becze József polgármester
Hernyék Község Önkormányzata
8957 Hernyék, Kossuth Lajos út 26.
Lakosságszám: 110 fő
Képviseli: Bundics Tibor polgármester
Iklódbördőce Község Önkormányzata
8958 Iklódbördőce, Fő út. 2.
Lakosságszám: 320 fő
Képviseli: Sabján Krisztián polgármester
Kissziget Község Önkormányzata
8957 Kissziget, Fő út. 42.
Lakosságszám: 176 fő
Képviseli: Böröcz Roland polgármester
Zebecke Község Önkormányzata
8957 Zebecke, Petőfi Sándor út. 12.
Lakosságszám: 92 fő
Képviseli: Varga Imre polgármester
Páka Község Önkormányzata
8956 Páka, Petőfi út 1.
Lakosságszám: 1195 fő
Képviseli: Lukács Tibor polgármester
Ortaháza Község Önkormányzata
8954 Ortaháza, Fő út 36.
Lakosságszám: 125 fő
Képviseli: Vajmi Ferenc polgármester
Kányavár Község Önkormányzata
8956 Kányavár, Fő út 74.

Lakosságszám: 136 fő
Képviseli: Bertalan Tibor polgármester
Pördefölde Község Önkormányzata
8956 Pördefölde, Fő út 13.
Lakosságszám: 67 fő
Képviseli: Horváth Józsefné polgármester
Barlahida Község Önkormányzata
8948 Barlahida, Iskola út 2.
Lakosságszám: 170 fő
Képviseli: Hári Barnabás polgármester
Kálócfa Község Önkormányzata
8988 Kálócfa, Kossuth Lajos út 27.
Lakosságszám: 175 fő
Képviseli: Szabó András polgármester
Kerkabarabás Község Önkormányzata
8971 Kerkabarabás, Kultúrház utca 23.
Lakosságszám: 301 fő
Képviseli: Paál István polgármester
Kozmadombja Község Önkormányzata
8988 Kozmadombja, Jókai utca 25.
Lakosságszám: 52 fő
Képviseli: Virágh Enikő Rita polgármester
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata
8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi út 54.
Lakosságszám: 317 fő
Képviseli: Szabó Józsefné polgármester
Nova Község Önkormányzata
8948 Nova, Kossuth utca 35.
Lakosságszám: 843 fő
Képviseli: Lendvai Jenőné polgármester
Pórszombat Község Önkormányzata
8986 Pórszombat, Kossuth Lajos utca 3.
Lakosságszám: 328 fő
Képviseli: Tánczos László polgármester

Pusztaapáti Község Önkormányzata
8986 Pusztaapáti, Akácos út 11.
Lakosságszám: 37 fő
Képviseli: Németh Árpád polgármester

Szilvágy Község Önkormányzata
8986 Szilvágy, Béke utca 18.
Lakosságszám: 205 fő
Képviseli: Péntek Gyuláné polgármester
Zalabaksa Község Önkormányzata
8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.
Lakosságszám: 713 fő
Képviseli: Horváth Ottó polgármester
A Társulás jogállása: Jogi személyiséggel rendelkező társulás
Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy
A Társulás törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Zala Megyei Kormányhivatal
A Társulás szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi
társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a munkaszervezeti feladatokat a Csömödéri
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.
A Társulás költségvetési felügyeletét Csömödér Község Önkormányzata látja el.

2. A társulási megállapodás 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„3. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
3.1. A l a p t e v é k e n y s é g e:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról,
mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról,
valamint lakhatásáról (együtt: teljes körű ellátás) az ápolást-gondozás nyújtó intézményben
kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
besorolás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68.§ szerinti idősek otthona.

Az idősek otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 68. § (1) – (2) bekezdése szerinti személy látható el.
A Társulás az „Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása”-t a Csömödér községben
található intézményben biztosítja, az alapító okiratban meghatározott ellátási terület
figyelembevételével.
A Csömödér településen található intézménybe felvehető ellátottak létszáma: 42 fő
A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke Községi
Önkormányzatok az „Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása”
társulásos
formában történő ellátására tartanak igényt és abban vesznek részt.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:




az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve az azok elhárításában
való segítségnyújtást.

A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Ortaháza,
Pördefölde,
Barlahida,
Kálócfa,
Kerkabarabás,
Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa
Községi
Önkormányzatok a házi segítségnyújtás társulásos formában történő ellátására tartanak
igényt és abban vesznek részt.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen






koruk,
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk miatt.

A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Pördefölde, Ortaháza, Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzatok az étkeztetés társulásos
formában történő ellátására tartanak igényt és abban vesznek részt.

Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
 tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek,
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 93.§ (4)
bekezdése szerinti kivétellel tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
– ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
A Páka településen (8956 Páka, Petőfi utca 4.) található telephelyen 30 fő részére biztosítható
a nappali ellátás.
A Barlahida településen (8948 Barlahida, Béke utca 5/B.) található telephelyen 25 fő részére
biztosítható a nappali ellátás.
A Társulásban résztvevő Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Barlahida
Páka,
Kányavár, Ortaháza, Pördefölde,
Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa Községi
Önkormányzatok a nappali ellátás társulásos formában történő ellátására tartanak igényt és
abban vesznek részt.
3.2. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja:
Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös fenntartású Csömödéri Idősek
Otthona (8957 Csömödér, Rákóczi út 33.) az általa biztosított étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás szociális szolgáltatást, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
szakosított ellátást a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére
kiterjedően az alábbiak szerint biztosítja:




az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását az alapító okiratban
meghatározott ellátási terület vonatkozásában,
étkeztetést Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa
Páka, Pördefölde, Ortaháza községek közigazgatási területére kiterjedően,
házi segítségnyújtást Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Páka,
Ortaháza,
Pördefölde, Barlahida, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa községek
közigazgatási területére kiterjedően,



nappali ellátást Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke, Barlahida
Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja,
Mikekarácsonyfa, Nova, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa
közigazgatási területére kiterjedően.”

3. Hatályba lépés
Jelen társulási megállapodás módosítás, s ezzel egyidejűleg az egységes szerkezetű tárulási
megállapodás 2014. január 1-jén lép hatályba.

Csömödér, 2013. ………………………………...

Becze József

Bundics Tibor

Csömödér község polgármestere

Hernyék község polgármestere
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Zebecke község polgármestere

Iklódbördőce község polgármestere

Böröcz Roland

Hári Barnabás

Kissziget község polgármestere

Barlahida község polgármestere

Szabó Józsefné
Mikekarácsonyfa község polgármestere

Lukács Tibor

Vajmi Ferenc

Páka község polgármestere

Ortaháza község polgármestere

Horváth Józsefné

Bertalan Tibor

Pördefölde község polgármestere

Kányavár község polgármestere

Lendvai Jenőné
Nova község polgármestere

Szabó András

Tánczos László

Kálócfa község polgármestere

Pórszombat község polgármestere

Paál István

Virágh Enikő Rita

Kerkabarabás község polgármestere

Kozmadombja község polgármestere

Németh Árpád

Péntek Gyuláné

Pusztaapáti község polgármestere

Szilvágy község polgármestere

Horváth Ottó
Zalabaksa község polgármestere

Záradék:

Jelen társulási megállapodást

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2013. (V.30.) sz.
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2013. (V.30.) sz.
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2013.(V.30.) sz.
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2013. (V.30.) sz.
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2013. (V.30.) sz.
Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2013. (V.28.) sz.
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50 /2013. (V.29.) sz.
Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 49 /2013. (V.29.) sz.
Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2013. (V.29.) sz.
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2013. (V.30.) sz.
Kálócfa Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 37/2013.sz. (V.30.)
Kerkabarabás Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 44/2013. (V.30.) sz.
Kozmadombja Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 37/2013. (V.30.) sz.
Pórszombat, Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 43/2013. (V.30.) sz.
Pusztaapáti Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 34/2013. (V.30.) sz.
Szilvágy Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 42/2013. (V.30.) sz.
Zalabaksa Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 52/2013. (V.30.) sz.,
Márokföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2013. (V.29.) sz.
Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 36 /2013. (V.30.) sz.
Nova Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2013. (V.29.) sz.
Szentgyörgyvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42 /2013.(V.27.) sz.
határozatával hagyta jóvá.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

