Tájékoztató a Képviselő-Testület 2011. február 11-i
ülésén meghozott intézkedésekről

I./ Döntés született az immár két éve változatlan árú nyersanyagnorma és intézményi térítési
díj megállapításáról, a testület 2011. március 1. napjával 10% emelést rendelt el, illetve
vizsgálja a konyha kihasználtságának javítása érdekében a kedvezményesen adható étkezés
rendszerének a kialakítását.
A 2011. március 1. napjától érvényes árak:
Óvoda
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Régi norma
56.-ft
123.-ft
45.-ft
224.-ft

Új norma
62.-ft
136.-ft
50.-ft
248.-ft

72.-ft
158.-ft
52.-ft
288.-ft

78.-ft
174.-ft
64.-ft
316.-ft

Iskola
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

Felnőtt korú ellátott ebéd nyersanyagköltségének és árának megállapításáról
felnőttkorú ellátott
vendégétkező

norma
235.-ft

ár
450.-ft

új
norma
260.-ft

új ár
520.-ft

II./ A Képviselő-Testület a 2011. évi költségvetés megalapozását szolgáló intézkedésekről,
helyi önkormányzati intézmények létszámcsökkentéséről hozott döntéseket.
Nyírbogdány Község Önkormányzata anyagi helyzete az elmúlt években egyre inkább romlik.
Ez köszönhető a település folyamatosan romló mutatóinak, (az elmúlt években 22 fő iskolás
és 18 fő óvodás gyermekkel csökkent a létszám) a csökkenő központi támogatásoknak (2010.
évhez képest közel 10.000.000.-ft-al csökkent az önkormányzat normatív támogatása). A
csökkenő létszámok az intézmények kapacitás kihasználtságát is rontják, ezért a 2011. évi
költségvetés előkészítése során áttekintettük valamennyi intézmény működését és összevetve
a finanszírozási mutatókkal került sor a 2011. évi költségvetést megalapozó intézkedések
előterjesztésére.
Kiemelkedő fontosságú cél, hogy az önkormányzat kerüljön vissza a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékelte 2. pontja által
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szabályozott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási
rendszerébe.
A törvény előírásai szerint nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amelynél, a
lakosságszám 1000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, helyi adó bevezetéséről nem
döntött és ilyen bevételt nem tervez, a költségvetési rendeletében nem tervez működési célú
hiányt, a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelőző évben meghaladja az
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát, kötelező
könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító
záradékkal látta el.
Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások
elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így - többek
között - nem támogatható:
- a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
- külön is a képviselő-testület illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű
kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint
- az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a
támogatásértékű kiadások.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes
szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével tárgyév február 28-áig rendeletet alkot. Az önkormányzat részére
csak ezen időpont után lesz teljesen egyértelmű a támogatási rendszer minden pontos eleme!
A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezésekor a képviselő-testület 2011. évre
szóló koncepcióját és a fenti szabályokat vettük figyelembe és áttekintett az intézmények
működését:
1./ Önkormányzat – Város, községgazdálkodás:
3 fő karbantartói álláshelyből 1 fő álláshely véglegesen megszűnik 2011. március 1. napjával.
A munkáltatói intézkedések költségei közül a központi költségvetés visszatéríti a
végkielégítés teljes összegét és a felmentési időre járó munkabér felét, valamint ezek
járulékait.
2./ Védőnői Szolgálat:
A 2 védőnői körzetből 1 körzet és egy védőnői álláshely 2011. március 1. napjával véglegesen
megszűnik.
A munkáltatói intézkedések költségei közül a központi költségvetés visszatéríti a
végkielégítés teljes összegét és a felmentési időre járó munkabér felét, valamint ezek
járulékait.
3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
A testület döntése szerint 2011. március 1. napjától a szolgálatok működtetését a hatékonyabb
társulási formában célszerű megvalósítani, az önkormányzat a Közép-Szabolcsi Kistérségi
Társulást az önkormányzat társulási szándékával keresi meg.
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4./ Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Óvoda és alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
a.) Iskola,
Az intézmény gyermeklétszámának csökkenése miatt – az elvégzett számítások alapján kitűnik, hogy a jelenlegi mutatók szerint 2011. július 1. napjától 2 fő pedagógusi álláshely
megszüntetése válik szükségessé.
b.) óvoda:
A Képviselő-Testület döntése szerint a települési óvodában 1 csoport megszüntetésre kerül,
így 2011. július 1. napjától a benti óvodában 3 csoportban folytatódik a nevelés, 2011. július
1. napjától 2 óvónő és 1 dajka álláshelyének végleges megszüntetését jelenti.
III./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Program és
rekultivációs Program végrehajtásáról, az önkormányzat szerepvállalásáról határozott a
testület
IV./ Elfogadta a testület Nyírbogdány Község Önkormányzata 2011. évi költségvetését.
Az önkormányzat 2011. évi összesített költségvetésének
a.) kiadási főösszege
b.) bevételi főösszege

487.390.- eFt
487.390.- eFt

A költségvetés 99.135.-eFt működési, valamint 47.115.-eFt felhalmozási forráshiánnyal került
elfogadásra.

Nyírbogdány, 2011. február 14.

