Nyírbogdány Község Önkormányzata

4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.

Tájékoztató a Képviselő-Testület 2010. december 14-i üléséről

- A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
- A Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
koncepcióját megalkotta, ezzel a 2011. évi költségvetés megalkotásának alapelveit határozta
meg. A koncepció szerint a következő évi tervezéskor biztosítani kell a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.
Felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok ellátását, amelyek az önkormányzat és az
intézmények alapvető működtetéséhez nem szükségesek. Át kell tekinteni a jelenlegi
intézményhálózat szerkezetét, működését, hatékonyságát, a létszámadatokat is beleértve.
Fejlesztési előirányzat csak akkor tervezhető, ha a kötelező önkormányzati feladatok
maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható,
illetve ha a fejlesztés pályázat útján, támogatásból valósulhat meg.
Számításokat kell végezni a 2010. évi hitelképesség megállapítására.
A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények működését a 2010. évi költségvetés
időarányos előirányzatán belül kell tartani, többletfeladat nem finanszírozható.
- Elfogadta a testület Nyírbogdány Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A beszámoló alapján az összesített bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz
viszonyítva 64,71 %, ez némi eltérést mutat az időarányos (kb.75%) teljesítéstől.
A működési bevételek 138.819.-eft-ra teljesültek, amelyben jelentős összegű a SZJA bevétel
(65.786.-eft), az iparűzési adó bevétel (46.416.-eft), gépjárműadó bevétel (12.482.-eft),
további bevételeket (14.135.-eft-ot) étkezési térítési díjból, bérleti díjból, ÁFA bevételből,
kamatbevételből, tanulói tankönyvekért befizetett összegből származnak.
A központi költségvetésből biztosított támogatás 270.122.-eft, az átvett pénzeszközök
13.472.-eft-ra teljesültek.
Felhalmozási célú pénzeszközöknél 225.-eft közmű hozzájárulás befizetéséből adódik.
Hitelek, kölcsönök bevételei jogcímen 5.506.- eft a teljesítés.
Az összesített kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 65,07 %. Működési
kiadásokra 399.769.-eft-ot fordított az önkormányzat.
Ezen belül: a személyi juttatásokra 161.434.-eft, munkaadót terhelő járulékra 40.435.-eft,
dologi kiadásokra 143.260.-eft lett felhasználva.
A dologi kiadások között szerepel a 2009.évi viharkár miatt a hulladékszállításra és
megsemmisítésre benyújtott számlák részbeni teljesítése.
Pénzeszközátadásra, egyéb támogatásra 54.497.-eft került felhasználásra. Ebből: 49744.-eft az
önkormányzat által folyósított szociális ellátás További működési célú pénzeszközátadás
4.753.-eft, amely a civil szervezetek támogatása , kisebbségi önkormányzat részére támogatás
továbbadása, előző évi viharkár elszámolásával kapcsolatos visszafizetés, országgyűlési
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választási előleg elszámolásából adódó visszafizetés,
finanszírozásra kapott pénzeszköz kifizetéséből adódik.

valamint

az

iskolaeü.

Felújítási, beruházási kiadásokra 8.967.-eft-ot fordított az önkormányzat. A hitelek, és
kölcsönök kiadásai jogcímen 4.878.-eft a teljesítés, amely az óvodaépítéshez felvett fejlesztési
célú hitel törlesztéséből adódik.
- Döntés született Nyírbogdány Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosításáról is. Ennek alapján a 2010. évi összesített kiadási és bevételi előirányzatok
módosítására az alábbiak szerint került sor.
Eredeti Módosított
MEGNEVEZÉS
előirányzat

Javasolt
előirányzat
módosítás

Központi
előirányzat
módosítás

Javasolt
módosított
növelés csökkenés növelés csökkenés előirányzat
(+)
(-)
(+)
(-)

BEVÉTEL

494007

634607

60624

23471

5783

1655

675888

KIADÁS

494007

634607

74256

37103

4433

305

675888

- Módosításra került az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 18/1997. (XII. 30.)
rendelete is. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a www.nyirbogdany.hu
internetes oldalon az Önkormányzati Információk/önkormányzat/rendeletek menüpont alatt
olvasható.
- Elfogadta a Képviselő-Testület az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési munkatervét, a
belső ellenőrzést a Közép-Szabolcsi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Társulásának belső
ellenőre végzi el.
- Meghatározta a Képviselő-Testület 2011. évi munkatervét is.
-Megállapításra kerületek a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó
teljesítmény követelmények meghatározását szolgáló, kiemelt célok.
-Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakat, a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 22/2005. (XII.30) rendeletének módosításával meghatározta.
A változó díj 2011.01.01.-2011.12.31. között:
Ivóvíz szolgáltatás
Lakosság részére

193,- Ft/m3+ÁFA

Közület részére

228,- Ft/m3+ÁFA

Szennyvízelvezetés – tisztítás
Lakosság részére

231,- Ft/m3 +ÁFA

Közület részére

295,- Ft/m3 +ÁFA
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- Döntés született a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásokról szóló 19/2001. (XII.31) rendelet módosítására.
Ennek alapján a 2011. január 1. és 2011. december 31. között
1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése:

235.-ft+ÁFA

1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése:

2.500+ÁFA összegbe kerül.

- Módosította a Képviselő-Testület Nyírbogdány Község Önkormányzatának az egyes
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.15.) számú rendeletét. A módosítás
szerint a lakásfenntartási támogatás a jövőben természetbeni támogatásként kerül
megállapításra. A támogatás a jogosult részére – a közüzemi díjak és gyermekintézmények
térítési díjának kifizetésére használható fel és közvetlenül ide is kerül kifizetésre.
- Elbírálásra került az önkormányzat által könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat is.
A Képviselő-Testület a BEREG-AUDIT KFT-t bízta meg az törvényben meghatározott
feladatok ellátásával.
- Nem támogatta a Képviselő-Testület az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség lehatárolásának
megváltoztatásáról, valamint új kistérség alakításáról szóló előterjesztést, így a település
továbbra is az Ibrány-Nagyhalászi Kistérség tagja marad.
- Támogatta a Képviselő-Testület GRAND-SCHOOL SERVICE Nonprofit Közhasznú KFT.
kérelmét, amely szerint a Képviselő-Testület a közhasznú kft által fenntartott Csokonai Vitéz
Mihály Középiskola és Szakiskola székhelyként történő működéséhez hozzájárul a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
A közhasznú kft elképzelése szerint a munkaerőpiacról kiszorult és leszakadó réteg
színvonalas képzését kívánja megvalósítani, cél legalább a középfokú ismeretek elsajátítása és
az érettségi bizonyítvány megszerzése.
- Elfogadásra került a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Házirendjének és Pedagógiai Programjának kiegészítése.
-Elfogadta a Képviselő-Testület Nyírbogdány Község közbiztonsági helyzetéről szóló
Demecser Rendőrőrs parancsnoka beszámolóját.
- Tudomásul vette a testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló
tájékoztatót.
- Elfogadásra került a Védőnői Szolgálat működéséről szóló beszámoló.

