
Fülesd Község Polgármestertől
4964 Fülesd, Kis u. 4.

Száma: 6-10/2009.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  november  23-án  megtartott 
nyilvános ülésének
a) jegyzőkönyve,
b) tárgysorozata,
c) rendeletei: -.
d) határozatai: 40/2009. (XI. 23.) FKKT. – 44/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozatig.

T árgysoro za t

1. Előterjesztés éves ellenőrzési terv elfogadására.  Márton László
Polgármester

2. Előterjesztés  Sonkád  Község  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésének  háromnegyedéves  végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatás elfogadására. 

Márton László
Polgármester

3. Előterjesztés  a  2010.  évi  költségvetési  koncepció 
elfogadására. 

Márton László
Polgármester

4. Előterjesztés ÉAOP-2009-4.1.3/c pályázat benyújtására. Márton László
Polgármester

5. Előterjesztés  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

Márton László
Polgármester

Fülesd, 2009. december 7.

Márton László
Polgármester



J e g y z ő k ö n y v
Készült: Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  november  23-án 14.30  órai 
kezdettel megtartott nyilvános   üléséről  .
Az ülés helye: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4964 Fülesd, Kis 
u. 4.)

Jelen vannak:
1. Márton László polgármester, 
2. Fülep László,
3. Szabó Endre, 
4. Varga Ildikó, 
5. Varga Tibor képviselők.

Távolmaradásukat bejelentették: 
1. Böszörményi Sándor képviselő. 

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:
1. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző,
2. Tóth Jenő C.K.Ö. elnöke.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 
határozatképes,  mivel  a  6  testületi  tagból  5  jelen  van,  az  ülést  megnyitja.  Ismerteti  az  írásban  a 
megküldött napirendi javaslatot, valamint indítványozza, hogy nyilvános ülésen 5. napirendi pont legyen 
a  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ  alapító  okiratának 
módosítása  és  egységes  szerkezetbe  foglalása.  A  képviselő-testület  5  egyhangú  igen  szavazattal 
napirendjét és a zárt ülés tartását az alábbiak szerint fogadja el:

Tsp. Tárgy Előadó
1. Előterjesztés éves ellenőrzési terv elfogadására.  Márton László

Polgármester
2. Előterjesztés  Sonkád  Község  Önkormányzat  2009.  évi 

költségvetésének  hármomnegyedéves  végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatás elfogadására. 

Márton László
Polgármester

3. Előterjesztés  a  2010.  évi  költségvetési  koncepció 
elfogadására. 

Márton László
Polgármester

4. Előterjesztés ÉAOP-2009-4.1.3/c pályázat benyújtására. Márton László
Polgármester

5. Előterjesztés  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. 

Márton László
Polgármester

Zárt ülésre
6. Egyedi hatósági ügyek Márton László

Polgármester
7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Márton László

Polgármester
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A napirend tárgyalása:
Tárgy: (1./ tsp.)   Előterjesztés éves ellenőrzési terv elfogadására.  
Előadó: Márton László Polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 egyhangú igen szavazattal  az alábbi  határozatot  
hozta:

FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozata

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL. 

A képviselő-testület
1. a  193/2003.  (XI.  26.)  Kormányrendeletben  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve,  a  határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja az éves ellenőrzési tervet;
2. Felszólítja a polgármestert és a körjegyzőt a terv végrehajtására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző

A határozatról értesül:
1. Felső-Tisza-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.
2. Irattár
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Tárgy: (2./ tsp.)   Előterjesztés Fülesd  Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadására.

Előadó: Márton László Polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Fülesd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 egyhangú igen szavazattal  az alábbi  határozatot  
hozta:

FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2009. (XI. 23.)) FKKT. számú határozata

Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
háromnegyedéves tájékoztatás elfogadásáról. 

A képviselő-testület
1. Elfogadja a Polgármester tájékoztatását Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

háromnegyedéves végrehajtásáról 61.195 ezer Ft bevétellel, és 68.123 ezer Ft kiadással.
2. Felhívja  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  a  2009.  évi  költségvetés  további  racionális 

végrehajtására. 

Felelős: Polgármester, Körjegyző
Határidő: folyamatos, tekintettel az államháztartás szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre és a 249/2000. (XII.24.) Korm. 
rendeletre. 

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László   s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző

37



1. számú melléklet a   41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz  
                               2009. III. NEGYEDÉVI  PÉNZÜGYI MÉRLEG               

                                                                               B E V É T E L E K   Ezer forintban !

Sor-
szám Bevételi jogcím 2008. évi 

tény

2009. évi
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés
IX.30.

1 2 3 4 5 6
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 21926 19504 19504 15105 
2. I/1. Intézményi működési bevételek 4454  1890 1890 1172
3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) 17472  17614 17614 13933
3.1. Illetékek     
3.2. Helyi adók 17  35 35 62
3.3. Átengedett központi adók 17455  17579 17579 13871
3.4. Bírságok, egyéb bevételek     
4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) 58612  45077 45752 36879
4.1. Normatív hozzájárulások 20383  15305 15305 11816
4.2. Központosított előirányzatok 1560  570 1245 1388
4.3. Színházi támogatás     
4.4. Normatív kötött felhasználású  támogatás 25830  29202 29202 21950
4.5. Kiegészítő támogatás 6952    1725
4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása     
4.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) 3887    
4.7.1. Cél- címzett támogatás     
4.7.2. Fejlesztési és vis major tánogatás 280    
4.7.3. Egyéb központi támogatás 3607    
5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) 440  445 495 530 
5.1. Föld értékesítése    50 117 
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 440  445 445 413 
5.3. Pénzügyi befektetések bevételei     
6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 25022  145 1900 2387 
6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) 17320  145 1603 2090 
6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz     
6.1.2. EU támogatás     
6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 811  145 472 472 
6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás    1131 1618 
6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) 7702  297 297 
6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz     
6.2.2. EU támogatás     
6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz     
6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 7702  297 297 
6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről     
7. V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)     
7.1. Működési célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.     
7.2. Felhalmozási célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.     
8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)   7807 7807  
8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele   7 7  
8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   7800 7800  
9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele     
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 106000 72978 75458 54901
11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) 18319  32104 32104 6294
11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 24700  32104 32104 8400
11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei     
11.3. Értékpapírok bevételei     
11.4. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek -6381   -2106

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 124319  105082 107562 61195

K I A D Á S O K
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  Ezer forintban !

Sor-
szám Kiadási jogcím 2008. évi 

tény

2009. évi

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Teljesítés
IX.30.

1 2 3 4 5 6
1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)            86031            93583            94893           48172
1.1. Személyi  juttatások 20077           18086           18203           10497 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7903             6365             6365            3694 
1.3. Dologi  kiadások 15724            11199           12182           7549
1.4. Egyéb folyó kiadások 2453             2416             2416            2040 
1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás    
1.6. Támogatásértékű működési kiadás 7183            25675           25675            1634
1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 185                 60                 60  
1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés    
1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 30144            27420           27630          21710
1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása    
1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások    
1.12. Kamatkiadások 2362             2362             2362            1048 
2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)              3831           10295           11317            1080
2.1. Felújítás              3248    
2.2. Intézményi beruházási kiadások                283              9995           10342              297
2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás    
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre               300                300                975              783
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai    
2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás    
2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai    
3. III. Tartalékok (3.1+3.2)                 148  
3.1. Általános tartalék                 148  
3.2. Céltartalék    
4. IV.  Hitelek kamatai    
5. V. Egyéb kiadások    
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)            89862          103878          106358 49252
7. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4)            26873              1204              1204 18871
7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai            25700             11600
7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai              1173              1204              1204              891
7.3. Értékpapírok kiadásai    
7.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások             1065   6380

8.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)         117800         105082          107562 68123   
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2/a. számú melléklet a 41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz

 Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés IX.30.

Polgármesteri hivatal igazgatási 
feladatok 42.571 42.571 12.921

Helyi kisebbségi önkormányzat 577 577 515
Város-és községgazdálkodás 17.258 18.655 10.914
Közvilágítási feladatok 1.850 1.850 1.286
Köztemető fenntartási feladatok 196 196 78
Családsegítés 5.244 5.244 1.817
Gázcseretelep fenntartás 80 80 45
Rendszeres szociális segély,RÁT 13.393 13.393 10.829
Átmeneti segély 100 100
Közgyógyellátás 660 660 456
Rendkívűli gyermekvédelmi tám. 950 950 487
Ápolási díj,munkaadói járulékkal 5652 5.652 4.839
Temetési segély 10 10 36
Köztemetés 100 100
Lakásfenntartási támogatás 5.035 5.035 3.246
Lakáshoz jutás támogatása 300 300 100
Egyéb természetbeni támogatások 1.260 1.260 41
Egyéb önk-i rend-ben megáll. 

juttatás 260 470 682

Művelődési házak tevékenysége 1.470 1.470 881
Közművelődési könyvtári 

tevékenység 316 316 287

Könyvtár létesítése  7.000 7.000 
Felhalm .p .eszk .átad. háztart.                     675 683
Egészségh. akadálymentesítése 800 850
Finanszírozási kiadás   11.600
 Általános tartalék  148 
 Átfutó kiadás   6380

ÖSSZESEN 105.082 107.562 68.123
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2/b. számú melléklet az 41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz

3. számú melléklet
Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 01

Ezer 
forintban 

Előirányzat-csoport
Kiemelt 
előirány-

zat
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése
Eredeti Módosított Teljesítés

IX.30.
száma előirányzat

1 2 3 4 5 6

  Bevételek    
1  Intézményi működési bevételek    

 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési 
bevétel    

 2 Egyéb saját bevétel    

 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 
visszatérülések    

 4 Hozam- és kamatbevételek    
2  Támogatások,  kiegészítések 570 627 627
 1 Normatív állami hozzájárulás 570 627 627
 2 Egyéb állami hozzájárulás    
3  Felhalmozási és tőkejellegű bevételek    
4  Támogatásértékű bevételek    
 1 Támogatásértékű működési bevételek    
 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek    
5  Pénzforgalom nélküli bevételek 7 7 7
 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 7 7

 2 Előző évi vállalkozási eredmény 
igénybevétele    

6  Helyi önkormányzati támogatás    
  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek    

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 577 634 634

  Kiadások    

7  Működési kiadások 577 634 515
 1 Személyi  juttatások    
 2 Munkaadókat terhelő járulékok    
 3 Dologi  kiadások 547 554 503
 4 Egyéb folyó kiadások 10 10 7
 5 Pénzmaradvány átadás    
 6 Támogatásértékű működési kiadás 20 20 5

 7 Működési célú pénzeszközát. 
államháztartáson kívülre  50  

 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások    
 9 Ellátottak pénzbeli juttatása    
 10 Pénzforgalom nélküli kiadások    
 11 Tartalékok   
8  Felhalmozási célú kiadások    
 1 Felújítás    
 2 Intézményi beruházási kiadások    
 3 Pénzügyi befektetések kiadásai    
 4 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás    
 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás    

 6
Felhalmozási célú pénzeszközát. 

államháztart. kívülre    

  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások    

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 577 634 515
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3. számú melléklet az 41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban 
Bevételek Kiadások

Megnevezés 2009. évi 
terv

2009. évi 
Mód.ei.

Teljesítés
IX.30.

Megnevezés 2009. évi 
terv

2009. évi 
Mód.ei.

Teljesítés IX.30.

Intézményi működési bevételek 1890                 1890                   1172 Személyi juttatások                 18086 18203 10497

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 17614 17614               13933 Munkaadókat terhelő járulék 6365 6365                   3694

Támogatások, kiegészítések                  41823 41823              35735 Dologi kiadások 11199 12182                  7549

Támogatásértékü bevételek 145 1455                   2090 Egyéb folyó kiadások                     2416 2416                  2040

Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás

EU támogatás Támogatásértékü műk.kiadás                25735 25735                   1634

Finanszírozási bevételek 32104 32104                8400 Garancia és kezességváll.kiadás

Előző évi pénzmaradvány 7 7 Társadalom- és szociálpol.jutt.                 27420 27630                21710

Előző évi közp-i ktg.vetési kieg.                     148 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Átfutó,függő,kiegy.bevételek                  -2106 Pénzforgalom nélküli kiadások

Kamatkiadások                  2362 2362                   1048

Általános  tartalék 148

Finanszírozási kiadások                  11600

Egyéb kiadások

Átfutó kiadás                   6380

ÖSSZESEN: 93583                95041                 59224 ÖSSZESEN: 93583 95041                66152

Hiány: --- Többlet: ----
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4. számú melléklet az   41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz  

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban 
Bevételek    Kiadások    

Megnevezés 2009. évi 
terv

2009. évi 
mód.ei.

Teljesítés 
IX.30. Megnevezés 2009. évi 

terv
2009. évi 
mód.ei. Teljesítés IX.30.

Föld értékesítése                    50                 117 Felújítás               

Önkormányzatok sajátos felhalmozási 
és tőkebevételei 445 445 413 Intézményi beruházás               9995 10342 297

Pénzügyi befektetések bevételei  Támogatásértékű felhalmozási kiadás 
háztartásoknak                300                 975                       683

Cél-, címzett támogatás  Pénzügyi befektetések kiadásai  

Felhelm.c.felhasználható   támogatás              3254               3254                461 Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-on kívűlre 
Lakáshoz jutás tám.                                           100 

Fejlesztési és vis maior támogatás Céltartalélok  

Központosított előirányzatokból 
támogatás                  675                683 EU támogatásból megvalósuló projekt  

Támogatásértékű bevételek                297                297 Finanszírozási kiadások 1204 1204 891

Átvett pénzeszközök államháztartáson 
kívülről  Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

EU támogatás  Egyéb kiadások  

Finanszírozási bevételek  Stb.  

Egyéb bevételek    

Előző évi pénzmaradvány              7800               7800   

ÖSSZESEN: 11499 12521             1971 ÖSSZESEN: 11499 12521 1971

Hiány: ---- ---- Többlet: ----
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5. számú melléklet a 41/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz

 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve 2008. évi előirányzat 2009. évi 

mód.előirányzat
2009.évi 

TeljesítésIX.30.

1 2 3 5 5

         Egészségház akadálymentesítés saját forrása                  2009 800 850                 --

         Falugondnoki gépjármű cseréje saját forrása                                        2009                         2195                       2195               --

         Könyvtár-létesítése                                        2009                         7000                       7000

         Fűkasza vásárlása                      297                     2009                           --                        297                            297

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖSSZESEN: 297                          9 995                   10 342                            297
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Tárgy: (3./ tsp.)  Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadására.

Előadó: Márton László Polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Kérdés, hozzászólás:
Márton László Polgármester:
Megfogalmaztuk elképzeléseinket. Reméljük, hogy az ideinél nagyobb megszorítások nem lesznek, 
és hasonlóan tudunk működni, mint az előző évben. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozata

A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadásáról.

A képviselő-testület 
A képviselő-testület

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglalt kötelezettségének 

eleget  téve,  elfogadja Fülesd  Község Önkormányzat  2010.  évre  vonatkozó  költségvetési 

koncepcióját a határozat mellékletes szerinti tartalommal.

2. Felhívja  a  polgármestert  és  a  körjegyzőt  a  koncepcionális  célok,  elvek  követésére  a 

költségvetési rendelet tervezésekor. 

Felelős: Polgármester és Körjegyző
Határidő: Folyamatos, tekintettel az államháztartás szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre és a 249/2000. 
(XII.24.) Korm. rendeletre. 

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László   s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző
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Mellékle  t az 42/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozathoz  

1. A kormányzat gazdaságpolitikája
A  magyar  gazdaságpolitika  reálisnak  tekinthető  céljait  rövid-  és  középtávon  is  a  jelenlegi 
világgazdasági  válság,  az  abból  adódó  negatív  folyamatok,  illetve  az  ezekből  következő  károk 
enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg.
A gazdaságpolitika válság által  amúgy is  erőteljesen behatárolt  mozgásterét  tovább szűkíti  az a 
tény,  hogy  a  magyar  gazdaságot  egy  megkezdett,  de  még  teljes  mértékben  be  nem  fejezett 
konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság sokkhatása.
A  rövidtávon  megvalósuló  kiadáscsökkentéseken  túlmenően  a  Kormány  számos  strukturális 
lépésről  is  döntött,  melyek  közép  és  hosszú  távú  fenntartható  államháztartás  pozíció  mellett 
hozzájárulnak  a  foglalkoztatás  bővüléséhez,  a  versenyképesség  javulásához,  és  így  javítják  a 
gazdaság növekedési potenciálját.
Fontos  megjegyezni,  hogy a makrofolyamatok további  alakulásáról  adott  jelenlegi  előrejelzés  a 
2009.  augusztus  elején  rendelkezésre  álló,  a  világgazdaságra,  ezen  belül  az  EU egészére,  és  a 
magyar  gazdaságra  vonatkozó,  megismerhető  információk  alapján  készült.  Ezt  azért  szükséges 
hangsúlyozni, mert a Magyarországot is alapjaiban érintő, jelenlegi világgazdasági válság további 
alakulása  jelenleg  sem prognosztizálható  biztonságosan.  Következésképpen  a  magyar  gazdaság 
lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága is lényegesen nagyobb a szokásosnál.
A  jövő  évtől  kezdve  a  fejlett  országok  várhatóan  fokozatosan  meginduló  fellendülésével 
párhuzamosan a külkereskedelmi teljesítmény javulása várható. Az exportlehetőségek bővülésével 
az év második felétől  a vállalati  gépberuházásokban, valamint  az ipari  termelésben is élénkülés 
következhet be. Ezek a pozitív folyamatok a következő években tartós növekedést generálhatnak. 
Emellett  a  kormányzati  adóintézkedések  hatásaként  az  exportszektor  versenyképessége  is 
növekedhet.
2010-től fokozatos javulás várható a belső kereslet vonatkozásában is. A hitelaktivitás erősödése, 
valamint az adórendszer átalakításának pozitív jövedelmi és keresleti  hatásai érezhetően javítani 
fogják mind a lakossági  fogyasztási,  mind a beruházási  lehetőségeket.  Összességében 2010-ben 
még  -  elsősorban  a  fiskális  kiigazító  intézkedések  lakossági  fogyasztásra  gyakorolt  áthúzódó 
negatív hatása miatt - a GDP 1% körüli csökkenése várható.
2010-től  az  egyre  kedvezőbb  külső  értékesítési  lehetőségek  következtében  javuló  profitabilitás 
hosszabb távon már magasabb bérdinamikát és létszámbővítést tesz majd lehetővé a vállalkozások 
körében.  Emellett  már  fokozatosan  érvényesülni  kezd  a  kormányzati  intézkedések  (mindenkire 
kiterjedő munkáltatói járulékcsökkentés, tételes eho eltörlése) foglalkoztatás-bővítő hatása is, amely 
önmagában,  előzetes  számítások  szerint  jövőre  mintegy  0,5%-kal  növelheti  a  foglalkoztatottak 
számát. Mindez azonban 2010-ben nem tudja teljesen ellensúlyozni az év első felében még jelen 
lévő, kedvezőtlen bázishatásokat, így jövőre éves szinten 1% feletti létszámcsökkenés valószínű.
A  közvetettadó-emelések  árindexre  gyakorolt  hatása  átmeneti,  így  a  2010  elején  még  magas 
inflációs ráta a jövő év közepétől gyorsan - év végére 2-3% közé - csökkenhet. A 2010-es éves 
átlagos infláció így 4,1% körül várható.

2.. Önkormányzatok támogatása
A helyi  önkormányzatok – beleértve  a  helyi  kisebbségi önkormányzatokat,  valamint  a  többcélú 
kistérségi  társulásokat  is  –  2010-ben  hitelforrások  nélkül  több  mint  3000  milliárd  forinttal 
gazdálkodhatnak.
Ehhez a központi  költségvetés – állami támogatás és átengedett  személyi  jövedelemadó révén – 
csaknem 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2009. évi korrigált előirányzat 95,3%-a.
Az  összehasonlító  szerkezet  érdekében  a  2009.  évi  országgyűlési  előirányzatotkorrigálni  kell  a 
járulékcsökkenés  és  az  egészségügyi  hozzájárulás  megszűnés,  a  közoktatásban  a  tanulólétszám 
csökkenés és a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt  keletkező megtakarítás hatásával,  az 
önkormányzati térítési díjbevétellel kiváltható támogatásokkal, valamint a más fejezetekbe átkerülő 
feladatok miatt.
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A  gazdasági  válság  miatt  szükségessé  vált  takarékossági  intézkedések  következtében  a  helyi 
önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek, ahol:
−  a  hatékonyság  fokozása  érdekében  feladatok  –  más  szervezési  megoldással  –  kikerülnek  az 
önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok),
−  a  szakmai  szabályozás  változásával  =  növelni  lehet  az  önkormányzatok,  mint  fenntartók 
mozgásterét  (pl.:  egyes  közoktatás-szervezési  és  szociális  szakellátási  előírások  rugalmasabbá 
tételével),  illetve  =  az  ellátottak  magasabb  arányú  tehervállalására  nyílik  lehetőség,  (térítési 
díjrendszer átalakítása a művészet-oktatásnál, a gyermek- és szociális étkeztetésnél).
A tervezet  ott  javasol  még támogatásmérséklést,  ahol  a  szakmai  törvények  nem korlátozzák az 
önkormányzatok  döntését  a  feladatellátás  módját  és  mértékét  illetően  (közművelődés,  sport, 
idegenforgalom).  Ugyanakkor  folytatódik  a  2009-ben  indult  „Új  Tudás  –  Műveltséget 
Mindenkinek” program. Továbbra is célzott támogatások segítik
− a védőnői hálózat fejlesztését,
−  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  szüleinek  érdekeltségét  gyermekeik  rendszeres 
óvodáztatásában,
−  a  pedagógus  pálya  fontosságának  elismerését,  ezen  belül  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű, 
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az 
osztályfőnökök anyagi megbecsülését.
A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást 
szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás 
hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.
A kisgyermekes anyák munkaerő-piaci helyzetét  javítandó,  többletforrások bővítik  a gyermekek 
napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A költségvetés
− mintegy 5000 új bölcsődei férőhely működtetéséhez járul hozzá,
− kiemelten támogatja a családi napközit, és
− új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet.
A  támogatási  rendszer  egyszerűsítése  és  áttekinthetőbbé  tétele  érdekében  csökken  a  normatív 
hozzájárulások  száma,  élve  a  lakosságarányos  hozzájárulások  összevonási  és  a  szociális 
szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségeivel.
Folytatódik  a  társulásban  történő  feladatellátás  ösztönzése,  amelynek  következtében  tovább 
erősödhet  a  szakmailag  és  pénzügyi  szempontból  is  hatékony  közszolgáltatást  biztosító 
feladatellátás és növekedhet a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények száma.
A fejlesztési támogatások rendszere is változik.
Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, 
vagy  amelyből  az  EU  által  egyébként  is  kiemelten  kezelt  kedvezményezettek  részesültek 
támogatásban.
Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási 
rendszere  átalakul.  Az  önerő  támogatására  a  gyengébb  jövedelmi  helyzetű  önkormányzatoknál 
immár a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek 
miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást.

Alapelvek, helyi sajátosságok

            Az előzetesen  várható  költségvetési  megszorítások,  az önkormányzati  támogatások 
tekintetében jelentősen negatív irányban érintik költségvetésünket. Mindezeket figyelembe véve a 
kiadási szint és bevétel elmaradása továbbra is takarékoskodásra kényszeríti önkormányzatunkat. 

Fülesd Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati gazdálkodással és 
tervezéssel kapcsolatos – az ezzel összefüggő intézkedéseiből kirajzolódó - stratégiai álláspontja az, 
hogy a költségvetésnek – az állami  költségvetésben  meghatározott  fő  céljai,  valamint  a  térségi 
programok figyelembevételével – úgy kell biztosítania az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert és ennek összefüggésében a működési kiadások 
és  bevételek  egyensúlyát,  hogy a  működéshez  fő  szabályként  felhalmozási  bevétel  ne  kerüljön 
felhasználásra.  Ezt a 2009. évi tervezés során sikerült  teljesíteni,  azzal,  hogy a működési  hiány 
pótlására 32.104 ezer működési hitel felvételével terveztünk.
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A  2009.  évi  háromnegyedéves  teljesítési  adatokból  látható,  hogy  a  működési  kiadások 
fedezetére a fejlesztési bevétel nem lett igénybe véve. A likvid hitellel megemelkedett működési 
bevétel a működési kiadásokat előreláthatólag december  31- ig fedezni fogja. Az év folyamán havi 
rendszerességgel kénytelenek voltunk szinte a teljes 3. 500.000 Ft hitelkeretet igénybe venni. 

Mivel  a  költségvetési  koncepció  készítésének  időpontjában nem állnak  rendelkezésre  az 
előirányzatok  összegének  tervezéséhez  szükséges  részletes  információk,  ezért  a  2010.  évi 
költségvetést a 2009. évi I-III. negyedévi tájékoztató adatait alapul véve modellezhetjük. 

BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek

Az  intézményi  saját  bevételek az  alaptevékenységgel  összefüggő  szolgáltatások 
ellenértékéből,  a  helyiségek  eseti  bérbeadási  díjából,  valamint  az  egyéb  bevételekből  tevődnek 
össze. 

Mivel  saját  intézményeinket  társulás  keretében  működtetjük,  így  ezek  bevételei  is  ott 
jelennek meg.

Helyi adók
A  2009.  évi  háromnegyedéves  költségvetési  jelentés  adatai  alapján  Fülesd  Község 

Önkormányzatának 2009. szeptember 30-án az éves tervezetthez a teljesítés 98 %-os mértékű.
Az adóhátralékokat a minimális mértékre szorítottuk vissza, további célunk a hátralékosok 

folyamatos figyelemmel kisérése, ezzel is javítva likviditási helyzetünket.  

Költségvetési támogatás, átengedett központi adók
Fülesd Község állandó lakosainak száma 2009. január 1-jén hivatalos adatok szerint 495 fő 

volt. A 2010. évi normatív szabad felhasználású támogatások mértékét e szám határozza meg.
Az  önkormányzat  az  óvodai  nevelést  már  2007.  szeptember  1.  napjától  Kölcse  Község 

Önkormányzatával társulásban látja el, ezt követte a körjegyzőség létrehozása 2008. január 1-től. 
Azért is volt erre szükség, mert a központi költségvetés forráselosztásánál ösztönzőleg támogatják 
az intézményfenntartó társulásokat, másrészt pedig a kapacitáskihasználtság csak így biztosítható. 
A  normatívára  jogosító  gyermeklétszám  évről  évre  csökkenő  tendenciát  mutat,  ezt  jelenleg  a 
szomszédos településről átjáró gyerekek beiratkozásával sikerült megállítani.  

2009. január 1. napjától a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetés alapfeladatokat is 
társulásban látjuk el. Erre szintén a jogszabályi megfelelés miatt volt szükség. 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási jellegű bevételnek számít az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó 

bevétel,  és  a  kommunális  adó.  A Református  Egyházközségnek visszaadott  volt  könyvtárépület 
miatt  az  önkormányzatunk  kártalanításként  még  2008.  év  végén  7 000  000  Ft-ot  kapott.  A 
beruházás várhatóan 2010 évi megvalósulásra húzódik át.  
A beruházási célú pályázatokon nyert összegek szintén felhalmozási bevételt képeznek. 

KIADÁSOK
A kiadások tervezésénél  és  a  gazdálkodás  folyamatában kiemelt  szempont  továbbra is  a 

takarékosság és a hatékonyság érvényesítése
A költségvetés koncepciójának összeállításánál fontos feladatnak tekintettük az intézmények 

működőképességének fenntartását, megóvását, és a törvényben foglalt előírások biztosítását.

Személyi juttatások és járulékaik
A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint 

történik. A közalkalmazottak 13 havi bérének tervezésére már 2009. évben sem került sor. A nem 
rendszeres és külsős személyi juttatásokat továbbra is szinten kell tartani, vagy csökkenteni kell, 
dinamizmus semmiképpen nem tervezhető. 
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Dologi és egyéb folyó kiadások
A dologi kiadások tervezésénél a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján érvényesíteni kell 

a nulla bázisú tervezési módszert.  Ennél a módszernél azonban a teljesítési  adatokból  kiindulva 
jelentősebb összegű kiadási költség tervezésére lenne szükség. Koncepcionálisan a 2009. évi tény 
adatokból kiindulva a racionalizálási döntések hatásaival számolva kell megadni az adatokat. 

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások között kerül tervezésre a felújítási és beruházási kiadások, valamint 

a felhalmozási célú hitelek törlesztése. 
Az  önkormányzat  hosszú  távú  tervei  között  szerepel  a  könyvtár  helyiség  kialakítása,  az 
egészségház-önkormányzati  épület  akadálymentesítése,  a  Túristvándi–  Fülesd  mezőgazdasági 
feltáró  út  megépítése,  valamint  ha  áthúzódik  következő  évre  a  falugondnoki  gépjármű  cseréje. 
Csak  nagy  támogatási  intenzitású  pályázatokkal  tudjuk  ezeket  megvalósítani,  hiszen  az 
Önkormányzat számára az önerő előteremtése nagy gondot okozna. 
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Tárgy: (4./ tsp.)  Előterjesztés ÉAOP-2009.4.1.3/C pályázat benyújtására. .
Előadó: Márton László Polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Kérdés, hozzászólás:
Márton László Polgármester:
Eszközbeszerzés és építés jellegű beruházás lesz a szóban forgó. Ajtó és ablakcsere elsősorban a 
szociális funkciót betöltő épületrészen. Juhász Zsolt építő-mérnök készítette a terveket és a 
költségvetést. Az átalakítással együtt komfortosabb is lesz az épületrész. Orvosi rendelőnél lesz egy 
előtető és akadálymentesítés. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az  alábbi 
határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozata

ÉAOP-2009-4.1.3/C kódszámú pályázati projekt benyújtásáról, pályázati önrész 
vállalásáról. 

A képviselő-testület
1. Felhatalmazza  a  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 

Központ  (továbbiakban:  Szociális  Központ)  gesztorát,  Sonkád  Község  Önkormányzatát, 
hogy  az  ÉAOP-2009-4.1.3/C  kódszámú  pályázatot  a  Szociális  Központ  infrastrukturális 
fejlesztésére  a  Leghátrányosabb  Helyzetű  kistérségekben  benyújtsa,  a  pályázatot 
menedzselje, közbeszerzést bonyolítsa.

2. A  beruházás  összes  költségéből  –  mely  94.736.842,-  Ft  –  építési  célra  2.184.814,-  Ft, 
eszközbeszerzésre  285.000,-  Ft,  az  előkészítés,  bonyolítás,  közbeszerzés  költségeire 
210.251,- Ft erejéig tart igényt. 

3. A beruházás Fülesd Községre jutó összköltsége 5 %-ának megfelelő önerő – mindösszesen 
134.004,- Ft – biztosítására kötelezettséget vállal saját költségvetése terhére. 

Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László  s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző

Határozatról értesül:
1. Sonkád Község Önkormányzata 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.
2. Irattár
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Tárgy: (5./ tsp.)  Előterjesztés Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására.

Előadó: Márton László Polgármester
Az előterjesztés szóban.
Márton  László  Polgármester:  a  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási  Központ  alapító  okiratának módosítása  a  törzskönyvi  nyilvántartás  pontosítása 
érdekében vált szükségessé, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy az alapító okirat módosítását és 
egységes szerkezetbe foglalását az itt és most rendelkezésükre bocsátott tartalom szerint elfogadni 
szíveskedjenek. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az  alábbi  
határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozata

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
Alapító Okiratának módosításáról.

A Képviselő-testület 
Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító 

Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 2. pont (telephelyek) az alábbiak szerint módosul:

4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u.121. Gondozási Központ 
4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrész
4965 Fülesd, Kis u. 19. Szociális konyha
4955 Botpalád, Petőfi Sándor u. 7/a. - Iroda: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és házi 
gyermekfelügyelet.    

4956 Kispalád, Fő u. 20. Iroda:  házi  segítségnyújtás,  szociális  étkeztetés,  
családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat  és  házi  
gyermekfelügyelet. 

4954 Sonkád, Kossuth Lajos u. 1. Idősek Klubja 
4954 Sonkád, Kossuth Lajos u. 1. Szociális Konyha
4953 Magosliget, Fő u. 50. Iroda:  házi  segítségnyújtás,  szociális  étkeztetés,  

családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat  és  házi  
gyermekfelügyelet. 

4948 Milota, Vörösmarty u. 133.  Idősek Klubja 
4954 Uszka, Fő u. 80. Idősek Klubja

Telephelyek (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet területi irodái):
a) 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 121. Gondozási Központ
b) 4964 Fülesd, Kis u. 4. Gyermekjóléti szolgálat irodája
c) 4955 Botpalád, Petőfi Sándor u. 7/a. Körjegyzőség hivatalának irodája
d) 4956 Kispalád, Fő u. 20. Körjegyzőségi hivatal irodája
e) 4954 Sonkád, Rákóczi Ferenc u. 29. Gyermekjóléti szolgálat irodája
f) 4953 Magosliget, Fő u. 50. Körjegyzőségi hivatal irodája
g) 4948 Milota, Vörösmarty Mihály u. 104. Körjegyzőségi hivatal irodája
h) 4952 Uszka, Fő u. 29. Körjegyzőségi hivatal irodája
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Az Alapító Okirat kiegészül a következőkkel (3. pont):
Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

a) Sonkád Községi Önkormányzat 49/2008. (X. 29.) SKKT. számú határozata,
b)  Fülesd Községi Önkormányzat 42/2008. (XI. 12.) FKKT. számú határozata, 
c) Uszka Községi Önkormányzat 61/2008. (XI. 03.) KT. számú határozata, 
d) Milota Községi Önkormányzat 81/2008. (XII. 01.) KT . számú határozata, 
e) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat 39/2008. (11. 05.) KT. számú határozata, 
f) Botpalád Községi Önkormányzat53./2008. (XI. 24.) számú határozata
g) Kispalád Községi Önkormányzat 59/2008. (XI. 24.) számú határozata, 
h) Magosliget Községi Önkormányzat 93/2008. (XI. 17.) számú határozta.

Az alapító okirat az alábbiak szerint módosul:
Alapító, és fenntartó szervei (5. pont):

a) Botpalád Községi Önkormányzat 4955 Botpalád, Petőfi Sándor u. 7/a.
b) Fülesd Községi Önkormányzat 4964 Fülesd, Kis u. 4.
c) Kispalád Községi Önkormányzat 4956 Kispalád, Fő u. 20.
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat 4965 Kölcse, Dózsa György u. 6.
e) Magosliget Községi Önkormányzat 4953 Magosliget, Fő u. 50.
f) Milota Községi Önkormányzat 4948 Milota, Vörösmarty Mihály u. 104.
g) Uszka Községi Önkormányzat 4952 Uszka, Fő u. 29.
h) Sonkád Községi Önkormányzat 4954 Sonkád, Rákóczi Ferenc u. 29.

Irányító szerve (5/a. pont) : Sonkád Község Önkormányzata 4954 Sonkád, Rákóczi Ferenc u. 
29.

Az alapító okirat kiegészül az alábbiakkal (4. pont):
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról 1993.  évi  III.  törvény  56.  §  (1)  és  (2) 
bekezdésében foglaltak szerint, szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás,  szociális  alapszolgáltatások,  valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2)  a)  és  b)  pontja szerinti  gyermekjóléti 
szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. 

Az alapító okirat kiegészül az alábbiakkal (7. pont):
Az intézmény besorolása: 

− Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési (szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi) közintézmény. 

− Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója:  Önálló  jogi  személyiségként  működő 
költségvetési szerv. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan működő, a 
pénzügyi,  gazdálkodási  és  számviteli  feladatait  együttműködési  megállapodás 
alapján,  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  Sonkád-Fülesd  Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége látja el.

Az alapító okirat kiegészül az alábbiakkal (10. pont):
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992.  évi  XXII.  tv.,  egyéb  foglalkoztatási  jogviszonyra  (pl.  megbízási  jogviszony)  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.
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Az alapító okirat kiegészül az alábbiakkal (8/B. pont): 
Alaptevékenység szakfeladatai - 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján:

562917 Munkahelyi étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889103 Házi gyermekfelügyelet
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Kiegészítő alaptevékenysége – 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján: 

562920 Egyéb vendéglátás
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzés

Kisegítő tevékenysége - 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján: nincs
Vállalkozási tevékenysége 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján: nincs
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %.

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László  s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző
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FÜLESD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2009. (XI. 23.) FKKT. számú határozata

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
alapító okiratának módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról.

A Képviselő-testület:
Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító 

Okiratát – a módosításokkal egységes szerkezetben – az alábbiak szerint hagyja jóvá
(módosított szövegrész dőlt betűkkel) :

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
Alapító Okirata

1. Az intézmény megnevezése: 

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja.
Rövidített neve: Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: 4954 Sonkád, Kossuth utca 18. 

2. Telephelyei (szolgáltatási helyek): 
4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u.121.  Gondozási Központ 
4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrész
4965 Fülesd, Kis u. 19. Szociális konyha
4955 Botpalád, Petőfi  u. 7/a. - Iroda: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat és házi 
gyermekfelügyelet.    

4956 Kispalád, Fő u. 20. Iroda:  házi  segítségnyújtás,  szociális  étkeztetés,  
családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat  és  házi  
gyermekfelügyelet. 

4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Idősek Klubja 
4954 Sonkád, Kossuth  u. 1. Szociális Konyha
4953 Magosliget, Fő u. 50. Iroda:  házi  segítségnyújtás,  szociális  étkeztetés,  

családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat  és  házi  
gyermekfelügyelet. 

4948 Milota, Vörösmarty u. 133.  Idősek Klubja 
4954 Uszka, Fő u. 80.  Idősek Klubja

Telephelyek (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet területi irodái):
i) 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 121. Gondozási Központ
j) 4964 Fülesd, Kis u. 4. Gyermekjóléti szolgálat irodája
k) 4955 Botpalád, Petőfi  u. 7/a. Körjegyzőség hivatalának irodája
l) 4956 Kispalád, Fő u. 20. Körjegyzőségi hivatal irodája
m) 4954 Sonkád, Rákóczi  u. 29. Gyermekjóléti szolgálat irodája
n) 4953 Magosliget, Fő u. 50. Körjegyzőségi hivatal irodája
o) 4948 Milota, Vörösmarty  u. 104. Körjegyzőségi hivatal irodája
p) 4952 Uszka, Fő u. 29. Körjegyzőségi hivatal irodája

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat): 
A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról 1993.  évi  III.  törvény,  valamint  a  gyermekek  
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

i) Sonkád Községi Önkormányzat 49/2008. (X. 29.) SKKT. számú határozata,
j)  Fülesd Községi Önkormányzat 42/2008. (XI. 12.) FKKT. számú határozata, 
k) Uszka Községi Önkormányzat 61/2008. (XI. 03.) KT. számú határozata, 
l) Milota Községi Önkormányzat 81/2008. (XII. 01.) KT . számú határozata, 
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m) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat 39/2008. (11. 05.) KT. számú határozata, 
n) Botpalád Községi Önkormányzat53./2008. (XI. 24.) számú határozata
o) Kispalád Községi Önkormányzat 59/2008. (XI. 24.) számú határozata, 
p) Magosliget Községi Önkormányzat 93/2008. (XI. 17.) számú határozta.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 56. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint, szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás, szociális  
alapszolgáltatások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
XXXI. törvény 15. § (2) a) és b) pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni  
ellátásának biztosítása.
5. Alapító, és fenntartó szervei:

i) Botpalád Községi Önkormányzat 4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a.
j) Fülesd Községi Önkormányzat 4964 Fülesd, Kis u. 4.
k) Kispalád Községi Önkormányzat 4956 Kispalád, Fő u. 20.
l) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat 4965 Kölcse, Dózsa György u. 6.
m) Magosliget Községi Önkormányzat 4953 Magosliget, Fő u. 50.
n) Milota Községi Önkormányzat 4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
o) Uszka Községi Önkormányzat 4952 Uszka, Fő u. 29.
p) Sonkád Községi Önkormányzat 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

5/a. Irányító szerve: Sonkád Község Önkormányzata 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

6. Az intézmény működési területe: 

6.1. Étkeztetés alapszolgáltatásnál:

a) Botpalád Községi Önkormányzat
b) Fülesd Községi Önkormányzat
c) Kispalád Községi Önkormányzat 
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
e) Magosliget Községi Önkormányzat 
f) Milota Községi Önkormányzat
g) Uszka Községi Önkormányzat 
h) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területei.

6.2. Házi segítségnyújtási alapszolgáltatásnál:

a) Botpalád Községi Önkormányzat 
b) Fülesd Községi Önkormányzat
c) Kispalád Községi Önkormányzat 
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
e) Magosliget Községi Önkormányzat 
f) Milota Községi Önkormányzat 
g) Uszka Községi Önkormányzat 
h) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területe.

6.3. Családsegítésnél:

a) Botpalád Községi Önkormányzat  
b) Fülesd Községi Önkormányzat
c) Kispalád Községi Önkormányzat 
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
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e) Magosliget Községi Önkormányzat 
f) Milota Községi Önkormányzat
g) Uszka Községi Önkormányzat 
h) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területei.

6.4. Nappali ellátást nyújtó szociális alapszolgáltatásnál : 
 6.4.1.  Időskorúak nappali ellátása

a) Fülesd Községi Önkormányzat 
b) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
c) Milota Községi Önkormányzat
d) Uszka Községi Önkormányzat 
e) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területei.

6.4.2. Fogyatékosok nappali ellátása

a) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területe.

6.5. Gyermekjóléti szolgáltatásnál:

a) Botpalád Községi Önkormányzat
b) Fülesd Községi Önkormányzat
c) Kispalád Községi Önkormányzat  
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
e) Magosliget Községi Önkormányzat  
f) Milota Községi Önkormányzat
g) Uszka Községi Önkormányzat 
h) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területei.

6.6. Házi gyermekfelügyelet gyermekjóléti alapszolgáltatásnál

a) Botpalád Községi Önkormányzat
b) Fülesd Községi Önkormányzat
c) Kispalád Községi Önkormányzat  
d) Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
e) Magosliget Községi Önkormányzat  
f)  Milota Községi Önkormányzat
g) Uszka Községi Önkormányzat 
h) Sonkád Községi Önkormányzat közigazgatási területei.

7. Az intézmény besorolása: 

a) Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési (szociális, gyermek-  
és ifjúságvédelmi) közintézmény. 

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önálló jogi személyiségként  működő 
költségvetési  szerv.  Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  önállóan  
működő,  a  pénzügyi,  gazdálkodási  és  számviteli  feladatait  együttműködési  
megállapodás  alapján,  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  Sonkád-Fülesd  
Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el.

8. Az intézmény alaptevékenysége 
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül;
             881000               Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
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889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

8.1. Alaptevékenység szakfeladatai - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján:

8.1.1. Szociális étkeztetés 853 255

Azoknak  a  szociálisan  rászorultaknak  a  legalább  napi  egyszeri  meleg  étkeztetéséről  kell 
gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti  jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen:

1) koruk,
2) egészségi állapotuk,
3) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
4) szenvedélybetegségük, vagy
5) hajléktalanságuk miatt.

8.1.2. házi segítségnyújtás 853 233

A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel 
fenntartása érdekében szükséges ellátást, így:

1) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
2) az  önálló  életvitel  fenntartásában,  az  ellátott  és  lakókörnyezete  higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködés,
3) a  veszélyhelyzetek  kialakulásának  megelőzésében,  illetve  azok elhárításában  való 

segítségnyújtást.

8.1.3. családsegítés 853 244

Családsegítés a  szociális  és  mentálhigiénés,  illetve  egyéb  krízishelyzet  miatt  segítségre 
szoruló  személyek,  családok  számára  az  ilyen  helyzethez  vezető  okok  megelőzése,  a 
krízishelyzet  megszűntetése,  valamint  az életvezetési  képesség megőrzése  céljából  nyújtott 
szolgáltatás.
A családok  segítése  érdekében veszélyeztetettséget  és  krízishelyzetet  észlelő  jelzőrendszer 
működtet,  a  kapott  jelzések  alapján:  feltérképezi  az  ellátási  területen  élő  szociális  és 
mentálhigiénés  problémákkal  küzdő  családok,  személyek  körét  és  személyesen  felkeresve 
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást  végez,  közösségfejlesztő,  valamint  egyéni  és  csoportos  terápiás  programokat 
szervez,  a  rendszeres  szociális  segélyezésben  részesülőket  nyilvántartja,  részükre 
beilleszkedést segítő programokat szervez, az együttműködési kötelezettség teljesítése során 
tájékoztatást ad a lehetséges képzésekről.

8.1.4. nappali szociális ellátás 853 266

a) időskorúak nappali ellátása,
b) fogyatékosok nappali ellátása

Hajléktalan és elsősorban a saját otthonukban élő:
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  nem  igénylő 

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra képes,
d)  felügyeletre  szoruló  fogyatékos  személyek  részére  biztosít  lehetőséget  a  napközbeni 

tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  az  alapvető  higiéniai  szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

8.1.5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat 853 288

A  gyermekjóléti  szolgáltatás  olyan,  a  gyermek  érdekeit  védő  speciális  személyes  szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
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veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti  szolgáltatás  feladata  a gyermek  testi,  lelki  egészségének,  családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében:

a) a  gyermeki  jogokról  és  a  gyermek  fejlődését  biztosító  támogatásokról  való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,   

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal 
való  ellátása,  valamint  számára  a  családok  átmeneti  otthonában  igénybe  vehető 
ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,  a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,  
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
c) a  jelzőrendszer  tagjaival,  az  abban  közreműködő  egészségügyi  szolgáltatást 

nyújtókkal, így különösen a védőnői szolgálat,  a háziorvos, a házi gyermekorvos, a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szolgáltatókkal,  így  különösen  a  családsegítő 
szolgálat,  a  családsegítő  központ,  a  közoktatás  intézményekkel,  így  különösen  a 
nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrséggel, az ügyészséggel,  a 
bírósággal,  a  pártfogó   felügyelői  szolgálattal, az  áldozatsegítés  és  a  kárenyhítés 
feladatait  ellátó szervezetekkel,  a menekülteket  befogadó állomással,  a menekültek 
átmeneti  szállásával,  a  helyben  működő  társadalmi  szervezetekkel,  egyházakkal, 
alapítványokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 
gyermek  örökbefogadáshoz  való  hozzájárulás  szándékával  történő  elhelyezésének 
lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
a) a  gyermekkel  és  családjával  végzett  szociális  munkával  (a  továbbiakban: 

családgondozás)  a  gyermek  problémáinak  rendezése,  a  családban  jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozása, 

b) a  családi  konfliktusok  megoldásának  elősegítése,  különösen  a  válás,  a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) az  egészségügyi  és  a  szociális  ellátás  -  különösen  a  családsegítő  szolgáltatás  -, 
valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

d) javaslat  készítése a gyermek családjából történő kiemelésére,  a leendő gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
a) a  családgondozás  biztosítása  –  az  otthont  nyújtó  ellátást,  illetve  a  területi 

gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  végző  intézménnyel  együttműködve  –  a  család 
gyermeknevelési  körülményeinek  megteremtéséhez,  javításához,  a   szülő  és  a 
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont 
nyújtó  ellátást,  illetve  a  területi  gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  végző 
intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

c) házi gyermekfelügyelet 
Gyermekjóléti  alapellátás  biztosítása  a  gyermek  20  hetes  korától  az  általános  iskolai 
tanulmányok  befejezéséig  a  gyermekfelügyeletben  akadályozott  szülő  kérelmére,  melynek 
során  a  gyermek  életkorának,  egészségi  állapotának  megfelelő  gondozás  biztosítása  a 
felügyeletet ellátó szülő (vagy a törvényes képviselő) otthonában, ha a gyermek állandó vagy 

58



időszakos ellátása nappali  intézményben nem biztosítható,  a gyermek fogyatékossága vagy 
súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátást nem tud igénybe venni, a gyermeket nappali 
intézményben helyezték el, de a nappali intézmény nyitvatartási idején túl felügyelet nélkül 
marad, a gyermek napközbeni ellátásban részesül, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb 
ideig otthoni gondozásra szorul  és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak 
részben tudja megoldani. 

A  házi  gyermekfelügyelet  keretében  végzett  napközbeni  ellátás  időtartama  a  szülő 
munkarendjéhez igazodik.
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Kiegészítő alaptevékenysége - 2009. december 31-ig hatályos szabályozás alapján:

552411 Munkahelyi vendéglátás

Vállalkozási tevékenység -2009. december 31. napjáig hatályos szabályozás alapján: nincs.

8/B. Alaptevékenység szakfeladatai - 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján:
562917 Munkahelyi étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889103 Házi gyermekfelügyelet
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Kiegészítő alaptevékenysége – 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján: 
562920 Egyéb vendéglátás
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzés

Kisegítő tevékenysége - 2010. január 1. napjától hatályos szabályozás alapján: nincs
Vállalkozási tevékenysége - 2010. január 1. napjátó hatályos szabályozás alapján: nincs
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
0 %.

9. Az intézmény vezetőjének kinevezése: 
Az  intézmény  vezetője  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény  alapján  magasabb 
vezetőállású közalkalmazottnak minősül, akit Sonkád Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
– a  társult  önkormányzatok  polgármestereinek  előzetesen  kikért  véleménye  alapján  – pályázat 
alapján nevez ki.

10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, a Munka Törvénykönyvéről szóló  
1992. évi  XXII.  tv.,  egyéb foglalkoztatási  jogviszonyra (pl.  megbízási jogviszony) a Polgári  
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.

11. Az intézmény képviseletére jogosult: a mindenkori intézményvezető.

12.  Az  intézmény  feladatellátását  szolgáló,  használatra  átadott  vagyon,  rendelkezésre 
bocsátott ingatlan, helyiség: 

a) 4955 Botpalád, Fő u. 153. szociális étkeztetést biztosító konyhája, 
b)  4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrésze,
c) 4964 Fülesd, Kis u. 19. Szociális konyha részlege
d) 4956 Kispalád, Fő u. 20. szociális étkeztetést biztosító konyhája
e) 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 121. Gondozási Központja
f) 4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrésze,
g) 4952 Magosliget, Fő u. 73. Étkeztetést biztosító konyha
h) 4948 Milota, Vörösmarty u. 133. Idősek Klubja
i) 4953 Uszka, Fő u. 80. Idősek Klubja
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13.  A  használatra  átadott  vagyon,  ingatlan,  helyiség  felett  rendelkezésre  jogosult: a 
szolgáltatási hely működési területe szerint illetékes társult Önkormányzat Képviselő-testülete. 

14. Záradék: Ezen Alapító Okirat hatályba lépésével hatályát vesztik 20/2009. (VI. 04.) FKKT. 
számú határozatai.

Fülesd, 2009. november 23.

Márton László   s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
polgármester Körjegyző

Márton  László: Bejelenti,  hogy a  Képviselő-testület  zárt  ülésen  folytatja  munkáját  az  6.  és  7. 
napirendi pont tárgyalásával.

k.m.f.

Márton László Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna 
polgármester Körjegyző
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