ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület
2012. január 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Glózik Györgyné, Perei Annamária osztályvezető, Pusztainé Karsai Anita
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évi központi költségvetésről szóló törvényt az országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben fogadta el.
Az 2011. évi CXCV. Államháztartási tv. 28. §-a értelmében 2012. február 15-ig kell beterjeszteni az önkormányzat
2012. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét. E kötelezettségemnek elegettéve a mellékelt költségvetési
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó
jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.
A Képviselő-testület a 311/2011. (XI.24.), a 312/2011. (XI.24.), 313/2011. (XI.24.) sz. ÖK határozatokban
meghatározta az intézményei számára a költségvetés készítésére vonatkozó iránymutatásokat.
Ennek értelmében a szolgáltatási díjak infláció mértékével történő díjemelése megtörtént, valamint a helyi adó
bevételeket is a 2011. évi teljesítés szintjére megemeltük.
A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási főösszege 1.533.998 ezer Ft, mely 418.080 ezer Ft-tal
haladja meg a 2011. évit. Ebből 28.679 ezer Ft a működési, 389.401 ezer Ft a felhalmozási bevételek és kiadások
emelkedése.
A működési bevételek jelentős mértékben 239.895 ezer Ft-ban emelkedtek, de ez a beruházásokhoz kapcsolódó áfa
visszatérülések miatt van. A helyben maradó SZJA 4.121 ezer Ft-tal, az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés 3.161
ezer Ft-tal csökkent.
Intézményenként a működési bevételek változása:
Többsincs Óvoda 323 ezer Ft,
Könyvtár 134 ezer Ft,
Petőfi Ált. Iskola 226 ezer Ft,
Teszi - 3.649 ezer Ft,
Összesen - 2.966 ezer Ft.
A támogatások emelkedtek 4.467 ezer Ft-tal.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél egy telekvásárlás szerepel.
A támogatásértékű működési bevételeknél szerepel Kardos hozzájárulása a körjegyzőséghez, valamint a Kistérségi
normatívák.
A támogatásértékű felhalmozási bevételeknél a Művelődési Ház felújítására kapott támogatás szerepel, mely
felújítás már befejeződött, de utólagos elszámolású.
Felhalmozási hiány nincs, a felhalmozási egyensúly megtartása a kötvény bevonásával történt meg, valamint
felhalmozási bevételként szerepel az iparűzési adóbevétel 78.087 ezer Ft-tal.
A működési hiány 92.212 ezer Ft.
Pénzmaradvánnyal az intézmények nem számoltak. A Polgármesteri Hivatal 5.000 ezer Ft működési
pénzmaradványt tervezett be, mely általános működési tartalékban került. A Szlovák Önkormányzat tartaléka 412
ezer Ft, a Rekultiv. Önk. Társulás tartaléka 200 ezer Ft.
Felhalmozási pénzmaradványai az önkormányzatnak:
• Lakásépítés, vásárlás 15.008 ezer Ft,
• Kötvénykibocsátás 250.000 ezer Ft,
• Környezetvédelmi alap 1.742 ezer Ft,
• Épületfelújításra kapott előlegek 30.890 ezer Ft.
A kiadásoknál a működési kiadások 28.679 ezer Ft-tal emelkedtek, melyből 17.951 ezer Ft a személyi kiadások és
munkáltatói járulékok összegének az emelkedése.
A dologi kiadások emelkedése 9.655 ezer Ft, melyből jelentős az ÁFA 2 %-os emelkedés hatása.

2

A fejlesztési kiadásokat a költségvetési rendelet 3a. és 4. melléklete mutatja.
A felhalmozási hiteltörlesztés évek óta csökken, a felvett felhalmozási hiteleink kifutóban vannak.
Az intézményfinanszírozások az alábbi mértékben emelkedtek:
Többsincs Óvoda 5.848 ezer Ft,
Könyvtár 2.021 ezer Ft,
Petőfi Ált. Iskola 16.571 ezer Ft,
Teszi 9.094 ezer Ft,
Összesen 33.534 ezer Ft.
A 2012. évi költségvetési céltartalék összege: 174.855 ezer Ft, melyből működési céltartalék: 500 ezer Ft, a
felhalmozási céltartalék 174.355 ezer Ft.
Az általános tartalék összege: 5.000 ezer Ft.
A működési hiány 92.212 ezer Ft. A Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy az intézményfinanszírozásokat
csökkenti-e és/vagy működésre használja fel az iparűzési adóbevételeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési rendelet tárgyalására és elfogadására.
Kondoros, 2012. január 13.
polgármester

Dankó Béla

Az előterjesztést készítette: Pusztainé Karsai Anita
Pénzügyi csoportvezető
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény éves munkaterv és
rendezvényterve
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elhúzódó gazdasági válság, a gazdasági megszorítások következtében az évek óta folyamatosan apadó
források, a humánerőforrásnál tapasztalható romló feltételek csak racionális, átgondolt feladatellátást tesznek
lehetővé.
A 2012. évi költségvetési koncepció és költségvetés tervezet is legtakarékosabb gazdálkodást határoz meg.
Az elmúlt évben a felújított Művelődési Ház, az átadott Konferenciaterem a tárgyi feltételrendszert extra módon
jobbította, így elvárt az intenzívebb működtetés.
A beosztó gazdálkodás a nehézségekkel terhelt körülmények, az igények és a szakmai elvárások összhangját
kívánjuk megteremteni. Igyekszünk megtalálni a megoldásokat, az optimális intézményi feladatellátásra és
működtetésre.
A helyi kulturális élet közreműködőjeként, a lehetőségek mérlegelésével és a feltételrendszer figyelembevételével
törekszünk a településünkön:
• megfelelő könyvtári ellátást szolgáltatni;
• szükséges iskolai könyvtári ellátást biztosítani;
• a kulturális eseményeket gazdagítani - a hagyományos programokat megtartani, újszerű kulturális eseményeket
kezdeményezni;
• a közösségi életet segíteni, ösztönözni, partneri munkakapcsolatot tartani;
• az elvárásoknak megfelelően működtetni a ránk bízott kulturális és közösségi tereket.
Kulturális alapellátást biztosító közintézményként, szakfeladataink ellátásával javítani kívánjuk az itt élők kulturális
esélyegyenlőségét.
Az elkészített 2012. évi munkatervet és rendezvénytervet mellékeljük.
A megvalósíthatóság eredményességét meghatározóan befolyásolja az intézmény 2012. évi tervezett dolgozói és a
foglalkoztatott munkatársi létszáma.
A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi munkatervét és rendezvénytervét a Képviselőtestület felé tárgyalásra benyújtom és annak elfogadását tisztelettel kérem.
Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2012. évi munkatervét és rendezvénytervét elfogadja.
Felelős: Godáné Nagy Márta intézményvezető
Határidő: 2012. január 19.
Kondoros, 2012. január 11.
Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Várások és piacok tartásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, vásár és piaci
díjtételek jóváhagyása
Szebegyinszki Pálné osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 2011.évben kiemelt feladatát
képezte a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendeletek célvizsgálata.
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárok és piacok tartásáról szóló 1994.évi 8.
(VI.30.)Ör. rendeletével szabályozza a vásárok és piacok rendjét.
A vásárok és piacok rendjének szabályozásával kapcsolatban több AB határozat is született. Az Alkotmánybíróság
842/E/2006. AB határozata rámutatott arra, hogy …”a piac és vásártartás rendelettel történő szabályozására nincsen
törvényi kötelezettség.”
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte a
35/1995.(IV.5.) Kormányrendeletet, amely felhatalmazást adott korábban a rendeletalkotásra.
A Kormányhivatal tekintettel arra, hogy az önkormányzatokat semmi sem kötelezi rendeletalkotásra e tárgykörben
javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését.
A vásárokról és a piacokról és a bevásároló központokról szóló jelenleg hatályos 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet a
tevékenységre úgy tekint és akként szabályozza, amely megfelelő feltételek esetén bárki által szabadon
gyakorolható üzleti tevékenység, amelyre a fenntartóra tekintet nélkül az általános hatósági engedélyezési és
felügyeleti szabályok érvényesek.
Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletében a vásárokat, piacokat az önkormányzat
Települési Szolgáltató Intézményén, mint üzemeltetőn keresztül tart fenn. Az üzemeltető feladatait az
55/2009.(III.13.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az üzemeltetői joga, hogy éves pénzforgalmi adatai, gazdaságossági számításai stb. alapján a helyhasználati
díjakat kalkulálja, melyet az önkormányzat képviselő-testülete – mint az üzemeltető fenntartója – jóváhagy. Így a
díjtételek jóváhagyása határozatban történik.
A határozat mellett szükséges intézkedni a tárgykörben még hatályos rendelet deregulálásáról, vagyis hatályon kívül
helyezéséről is.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a határozati javaslat, valamint a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Szolgáltató Intézmény, mint az
önkormányzati tulajdonban álló vásári és piaci létesítmények üzemeltetője és egyben engedélyes vásár és
piacfenntartó által javasolt vásári és piaci helyhasználati és mázsálási díjakat 2012. február 1-től az alábbiak szerint mint üzemeltető fenntartója - jóváhagyja:
Helypénz
Megnevezés
Sátor
Állvány
Föld
Kézikocsi

díj
217.- Ft/m2
174.- Ft/m2
156.- Ft/m2
156.- Ft/db
5

Utánfutó
Lovaskocsi
Személygépkocsi
Teherautó
Büfékocsi
Ló, szarvasmarha
Juh, kecske, baromfi
Borjú, csikó
Sertés

391.- Ft/db
599.- Ft/db
599.- Ft/db
868.- Ft/db
2.668.- Ft/db
584.- Ft/db
219.- Ft/db
208.- Ft/db
146.- Ft/db

Mázsálási díj
Sertés
Szarvasmarha
Bárány, malac

182.- Ft/db
1.571.- Ft/db
122.- Ft/db

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák !

Az előterjesztést készítette:
Szebegyinszki Pálné
aljegyző

KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE
5553, KONDOROS, LIGET UTCA 2. TEL.: 06-66/388-648

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros Hősök tere 4-5.
Tárgy: piac szolgáltatási díjainak módosítása
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérném, hogy 2012. február 1-től a piac szolgáltatási díjait az alábbiak szerint hagyják jóvá.
Helypénz
2012. január 31-ig
2012. február 1-től
Sátor
208 Ft/m2
217 Ft/ m2
Állvány
167 Ft/m2
174 Ft/m2
Föld
150 Ft/m2
156 Ft/m2
Kézikocsi
150 Ft/db
156 Ft/db
Utánfutó
375 Ft/db
391 Ft/db
Lovaskocsi
575 Ft/db
599 Ft/db
Személygépkocsi
575 Ft/db
599 Ft/db
Teherautó
833 Ft/db
868 Ft/db
Büfékocsi
2560 Ft/db
2668 Ft/db
Ló, szarvasmarha
560 Ft/db
584 Ft/db
Juh, kecske, baromfi
210 Ft/db
219 Ft/db
Borjú, csikó
200 Ft/db
208 Ft/db
Sertés
140 Ft/db
146 Ft/db
Mázsálási díjak

2012. január 31-ig

2012. február 1-től
6

Sertés
Szarvasmarha
Bárány, malac

175 Ft/db
182 Ft/db
1508 Ft/db
1571 Ft/db
117 Ft/db
122 Ft/db

A díjak infláció mértékével emelkedtek, és az áfát nem tartalmazzák.

Szabó Lajos sk.
intézményvezető
Kondoros, 2012. január 9.
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Irodai beszerzések
Pusztainé Karsai Anita
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2011-ben a Képviselő-testület az a döntést hozta, hogy az önkormányzat intézményei közösen egy helyről rendeljék
be az iroda- és takarítószereit.
2012. évre ismét 3 helyről Berény-Color Papír Kft-től, Irodavilág Nyomtatvány és Irodaszer Kereskedelemtől és a
Barát Papír Kft-től kértünk árajánlatot, melynek összegzését az alábbi táblázat tartalmazza:

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy intézményei részére az irodaszer,
takarítószer beszerzésre a ……………………………….. választja.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőket, hogy beszerzéseiket 2012. február 1-től a
………………………………… rendeljék meg.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős : Dankó Béla polgármester
Kondoros, 2012. január 12.
Tisztelettel
Perei Annamária
Gazdasági osztályvezető
Az előterjesztést készítette:
Pusztainé Karsai Anita
Pénzügyi csoportvezető
Melléklet:
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Számítógépek karbantartása
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kondoros Nagyközség Önkormányzat számítógép parkjának karbantartására három vállalkozó adott ajánlatot.
1. Profnet – Zsjak Péter (5553 Kondoros, Hősök u. 19.)
- karbantartási összeg havonta/gép: 1750 Ft + ÁFA
- szerver karbantartás: 3500 Ft + ÁFA/hó
A géppark változása esetén a szerződésben szereplő ár arányosan változik 1700 Ft + ÁFA/gép összeggel.
Szerver esetén 3.500 Ft +ÁFA összeggel.
2. KREKO-SOFT Kereki László (5500 Gyomaendrőd, Semmelweis út 4.)
- 61 db munkaállomás 149.800 Ft + ÁFA/hó
- 1 db Szervergép karbantartása: 9.000 Ft + ÁFA
(+ egyszeri díj: 20.000 Ft –rendszerbeállítás)
3. Mágus-Comp (5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.)
- 1 db gép havi karbantartása: 2.500 Ft + ÁFA/hó
- Windows 2003 Szervergép karbantartása: 9.900 Ft + ÁFA/hó
- Linux Szervergép karbantartása: 8.900 Ft + ÁFA/hó
Számítógéppark:
61 db számítógép és 2 db szervergép
1. Profnet - Zsjak Péter (5553 Kondoros, Hősök u. 19.): 113.500 Ft + ÁFA
2. KREKO-SOFT (5500 Gyomaendrőd, Semmelweis út 4.) 207.800 Ft + ÁFA
3. Mágus-Comp (5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.) 171.300 Ft + ÁFA
Határozati javaslat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre elfogadja a Profnet – Zsjak Péter (5553
Kondoros, Hősök u. 19.) számítógépek karbantartására vonatkozó 113.500 Ft + Áfa/hó ajánlatát.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szerződést a vállalkozóval kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dankó Béla polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására.
Kondoros, 2012. január 19.
Dankó Béla
polgármester
Előterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezető
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítása
Glózik Györgyné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése a 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelettel került
elfogadásra.
Az önkormányzat, mint felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtható előirányzat-módosításokat az Államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. ( XII.19.) Kormányrendelet szabályozza.
Mindezek figyelembevételével a bevételi és kiadási előirányzat 136.057 ezer Ft-tal emelkedik az alábbi
részletezésben.
Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:
Intézményi működési bevétel
Előirányzata emelkedik 286 ezer Ft-tal:
1. 183 ezer Ft-tal az Petőfi I. Ált.Iskolánál,
2. 101 ezer Ft-tal az EKI intézményünknél,
3.
2 ezer Ft kamatbevétellel emelkedik a REKU intézményünknél az előirányzat.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzata emelkedik 24.913 ezer Ft-tal az alábbiak alapján:
1.
2.
3.
4.

21.087 ezer Ft iparűzési adóbevétel,
324 ezer Ft talajterhelési díjbevétel,
23 ezer Ft termőföld bérbeadási jöv adóbevétel,
3.479 ezer Ft gépjárműadó bevétel összegével.

Önkormányzatok költségvetési támogatása
Az önkormányzatok költségvetési támogatásának előirányzata emelkedik 35.739 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Központosított előirányzatok összege emelkedik 26.337 ezer Ft-tal,
1.
2.
3.
4.
5.

3.306 ezer Ft prémiumév programtámogatás,
727 ezer Ft esélyegyenlőséget szolgáló int.,
365 ezer Ft pedagógusok anyagi ösztönző támogatása,
316 ezer Ft lakossági közműfejl. támogatás,
21.623 ezer Ft fejlesztési támogatás

Egyéb közp. támogatás emelkedik 1.123 ezer Ft-tal, mely a ”költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációja”,
Vis Maior tartalékból kapott támogatás összege nő 337 ezer Ft-tal,
Normatív állami támogatások összege csökken az októberi lemondások alapján 369 ezer Ft-tal:
1.
2.
3.
4.

– 156.667 Ft általános iskola II. félév,
– 119.467 Ft beszédf. Ált iskola,
– 21.334 Ft társ. Általános Iskola,
– 72.000 Ft tankönyvtámogatás,
Össz: – 369.468 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatás összege emelkedik 8.311 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

1.
2.

259 ezer Ft időskorúak járadéka,
1.313 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
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3.
4.
5.
6.

998 ezer Ft ápolási díj,
2.953 ezer Ft bérpótló juttatás,
2.778 ezer Ft lakásfenntartási támogatás,
10 ezer Ft óvodáztatási támogatás.

Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevétel előirányzata emelkedik 18.225 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Az igazgatási szakfeladaton az előirányzat csökkent 6.320 ezer Ft-tal, mely:
1. - 5.920 ezer Ft Munkaügyi Központ támogatása,
2. – 400 ezer Ft Betyárnapi támogatási összegek átvezetésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal egyéb sorára.
A Polgármesteri Hivatal egyéb során emelkedik az előirányzat 20.675 ezer Ft-tal, mely:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.920 ezer Ft átvezetés (Munkaügyi Központ támogatása)
400 ezer Ft átvezetés (Betyárnapi támogatás)
100 ezer Ft Betyárnapi támogatás
10.271 ezer Ft Munkaügyi Központ támogatás
1.296 ezer Ft Népszámlálásra kapott pénzeszköz
641 ezer Ft Kistérségtől átvett pénzeszköz
2.047 ezer Ft Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

A Többsincs Óvodánál emelkedik az előirányzat 780 ezer Ft-tal,
Az EKI-nél emelkedik 809 ezer Ft-tal,
A Petőfi I.Ált.iskolánál nő az előirányzat 1.112 ezer Ft-tal,
A TESZI intézményünknél nő az előirányzat 999 ezer Ft-tal.
A szlovák önkormányzat előirányzata nő 170 ezer Ft-tal.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata emelkedik 56.827 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata csökken a Polgármesteri Hivatal egyéb során 18.519 ezer Ft-tal,
mely az Iskolai informatikai fejlesztési támogatás összege és átvezetésre kerül az igazgatási szakfeladatra.
Az igazgatási szakfeladaton nő az előirányzat 73.518 ezer Ft-tal, mely szerint:
1. 18.519 ezer Ft átvezetési összeg,
2. 23.734 ezer Ft Biogáz támogatási összeg,
3. 27.780 ezer Ft Bölcsőde pályázati pénzeszköz,
4.
673 ezer Ft iskolai inform.fejl. támogatás,
5.
2.812 ezer Ft TIOP Könyvtári pályázati pénzeszköz.
A Rekultivációs intézményünknél emelkedik az előirányzat 1.828 ezer Ft-tal a beruházásokra kapott támogatási
összeggel.
Véglegesen átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata emelkedik 15 ezer Ft-tal, mely az Őr utcai útépítésre átvett
pénzeszköz összege.
A működési célú pénzeszközátvétel előirányzata emelkedik 52 ezer Ft-tal az EKI intézményünknél.

Kiadásaink alakulása:
Személyi jellegű kiadások
.
Előirányzata emelkedik 14.422 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Az igazgatási szakfeladaton csökken az előirányzat 982 ezer Ft-tal, melyből:
1. 1.479 ezer Ft a prémiumévek program támogatási összege,
2.
166 ezer Ft bértámogatás a ”költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja” miatt,
3.
426 ezer Ft a polgármester úr jutalmának összege,
4. -3.053 ezer Ft átvezetési összeg, az intézményeinknél foglalkoztatott közmunkások személyi juttatásának
összege, mely tévesen évközben az igazgatási szakfeladatra lett emelve.
A kardosi szakfeladaton emelkedik az előirányzat 417 ezer Ft-tal, mely a prémiumévek program támogatása,
A Polgármesteri Hivatal egyéb során a személyi juttatások előirányzata nő 11.137 ezer Ft összeggel, mely az
intézményeinknél foglalkoztatott közmunkások,a népszámlálás személyi juttatásának, valamint az igazgatási
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szakfeladatról átvezetett 3.053 ezer Ft összege.
o
o
o
o
o

823 ezer Ft Munkaügyi Központ rövid távú program támogatása,
1.788 ezer Ft Munkaügyi Központ hosszú távú program támogatása,
2.293 ezer Ft START program támogatása,
3.180 ezer Ft Népszámlálás, melyből 2.657 ezer Ft a dologi kiadások közül került átvezetésre,
3.053 ezer Ft ig.szakfeladatról átvezetett összeg.
1.197 ezer Ft-tal nő az Óvodánál,
287 ezer Ft-tal emelkedik az EK I-nél,
1.248 ezer Ft-tal nő az előirányzat az iskolánál,
1.118 ezer Ft-tal emelkedik a Települési Szolgáltató Intézménynél.

Munkaadókat terhelő befizetések
Előirányzata a fentiek figyelembevételével emelkedik 3.039 ezer Ft-tal.
Ig.szakfeladaton csökken 270 ezer Ft-tal,
kardosi szakfeladaton emelkedik 108 ezer Ft-tal,
a nem intézményi soron emelkedik 2.450 ezer Ft-tal,
az Óvodánál nő 199 ezer Ft-tal,
az EK I-nél 38 ezer Ft-tal emelkedik,
az Teszi-nél emelkedik 177 ezer Ft-tal,
az Iskolánál nő a járulék összege 337 ezer Ft-tal,
Dologi kiadások
Előirányzata 4.254 ezer Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:
1.

A Polgármesteri Hivatal egyéb során emelkedik az előirányzat 2.050 ezer Ft-tal:
4.707 ezer Ft START program dologi kiadásai,
- 2.657 ezer Ft népszámlálás személyi juttatások kiadásaira átvezetett összeg,
2. 3 ezer Ft-tal emelkedik a Kardosi szakfeladaton a prémium év program miatt,
3. 592 ezer Ft-tal emelkedik az előirányzat a Polgármesteri Hivatal Igazgatás szakfeladatán az alábbiak szerint:
337 ezer Ft VIS MAIOR utak helyreállítása,
4 ezer Ft prémium év program kiadása,
200 ezer Ft átvezetés képviselői keretből,
100 ezer Ft átvezetés támogatási keretből,
266 ezer Ft átvezetés polgármesteri alapból,
130 ezer Ft buszváró kazán cseréje,
-445 ezer Ft átvezetés beruházások közé (Csárda installáció)
1.128 ezer Ft-tal emelkedik az iskolánál,
4 ezer Ft-tal emelkedi a TESZI-nél,
705 ezer Ft-tal emelkedik a Könyvtárnál
230 ezer Ft-tal csökken a Szlovák önk. dologi kiadása,
2 ezer Ft-tal nő a EKU intézményünknél.
Társ. szoc.juttatások
Előirányzata emelkedik 10.165 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

259 ezer Ft időskorúak járadéka,
1.313 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
805 ezer Ft ápolási díj,
2.953 ezer Ft bérpótló juttatás,
2.778 ezer Ft lakásfenntartási támogatás,
10 ezer Ft óvodáztatási támogatás.
2.047 ezer Ft gyermekvédelmi támogatás.

Végleges pénzeszközátadások
Működési célú pénzeszközátadás előirányzatának összege csökken 115 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Az igazgatási szakfeladaton az előirányzat összege csökken 566 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
1. 200 ezer Ft átvezetés képviselői keret,
2. 100 ezer Ft támogatási keret,
3. 266 ezer Ft polgármesteri alap, összesen 566 ezer Ft átvezetésre kerül az igazgatás dologi kiadásai közé.
A szlovák önkormányzatnál emelkedik az előirányzat 400 ezer Ft-tal,
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A Teszi intézményünknél emelkedik 51 ezer Ft-tal az előirányzat összege.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összege nő összesen: 10.691 ezer Ft-tal, melyből:
1.
316 ezer Ft-tal, mely a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás összege,
2. 10.375 ezer Ft átvezetési összeg.
. Támogatásértékű pénzeszközátadások
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás előirányzata csökken 9.823 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
1.
552 ezer Ft Szlovák Önkormányzat támogatási összege,
2.
-10.375 ezer Ft átvezetési összeg
(Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolg.Társ. -kártalanítási kötelezettség- 57/2011.(III.24.)sz. ÖK.határozat
alapján)

Felújítás
Előirányzata emelkedik 56.691 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Igazgatásnál:
Sportcsarnok felújítása, akadálymentesítése
Többsincs Óvoda és Bölcsőde felújítása,
Akadálymentesítése:
13.642 e Ft

7.981 e Ft

Többsincs Bölcsöde bővítése eszközbeszerzéssel, új szolgáltatások
bevezetésével
15.838 e Ft
Konferencia terem kialakítása I. ütem - Művelődési ház felúj. (pályázati pe.)
19.230 e Ft
Fejlesztések
Előirányzata emelkedik 3.565 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
Igazgatásnál:
Elektromos sorompó építés
48 eFt
Gép, berendezés (Csárda installáció)
445 eFt
"Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása" pályázat - engedélyezési terv
400 e Ft
Telekvásárlás
120 eFt
Igazgatási soron Összesen:
1.013 e Ft
Polgármesteri Hivatal nem intézményi során:
Kerékpárút engedélyes terv
Szivattyúvásárlás (Közmunkaprogram keretében)
450 e Ft
Összesen:
A Rekultivációs intézményünk során:
Rekultivációs beruházás

274 e Ft
724 e Ft

1.828 e Ft

Felhalmozási célú tartalék előirányzata nő 43.168 ezer Ft-tal.
Az intézményfinanszírozás előirányzatának összege emelkedik 2.453 ezer Ft-tal az alábbi részletezés szerint:
-

616 ezer Ft az Óvodánál,
68 ezer Ft az EKI intézményünknél.
1.418 ezer Ft az Iskolánál
351 ezer forint a Teszi-nél

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. IV negyedévi rendeletmódosítást megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjenek.
Kondoros, 2012. január 8.
13

Dankó Béla
Polgármester
Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné Pénzügyi főmunkatárs
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérség Szoc. és Gyermekjóléti Intézmény Ágazati Megállapodás
módosítása
Szebegyinszki Pálné osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2011. december 19-i ülésén 182/2011.(XII.19.)
számú határozatával elfogadta a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozásáról és fenntartásáról szóló
Megállapodás módosítását.
Az ágazati megállapodás módosítását törvényességi észrevétel indokolta, a 2011. június 26.-án elfogadott
megállapodás egymásnak ellentmondó részeket tartalmazott, így ennek feloldására szükséges a megállapodás
módosításába foglalt rész törlése.
A Megállapodás módosítás érvényességéhez szükséges a társulást alkotó települések Képviselő-testületeinek
döntése.
Kérem a Képviselő-testületet a Megállapodás módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény létrehozásáról és fenntartásáról szóló
Megállapodás módosítását, mely szerit a Megállapodás IV. fejezet 1.5. pontja – „A társult önkormányzatok az
Intézmény működéséhez a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítják” – törlésre kerül,
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás módosítás aláírására.
Kondoros, 2012. január 11.
Dankó Béla
polgármester
1. ábra Megállapodás módosítás
Az előterjesztést készítette:
Szebegyinszki Pálné
aljegyző
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tanyafejlesztési Program 2011 közbeszerzési eljárás
Zilahi-Megyik Erika
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő- testület !
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztése támogatására nyílt pályázatán a támogatható
részcélok közül a 2.) részcélra, a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító gépek, eszközök beszerzése nyújtott be pályázatot Kondoros és Kardos Önkormányzata konzorciumban,
„Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” címmel. Fenti projekthez beszerezni kívánt gép: VOLVO
BL71B kotró-rakodógép
A pályázat támogatásban részesült, 90 %-os támogatási intenzitással, 23.039.680,-Ft vissza nem térítendő
támogatási összeggel.
A Hatósági Szerződés 1.3.5. pontja értelmében a fejlesztés befejezésének határideje 2012. 03 30. A gépbeszerzés
közbeszerzési eljárás köteles, ezért a beszállító kiválasztására irányuló közbeszerzési feladatok ellátására az alábbi
3 gazdasági társaságtól kér ajánlatot:
1.

VERKER Kft. Paluska Zoltán ügyvezető
5553 Kondoros, Csabai út 49.
paluskaz@verker.hu
2. Ilyés Péter egyéni vállalkozó
5630 Békés, Epresköz u. 17.
ilyes.peter@bekesvaros.hu
3. Körös-Road Mérnöki Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. I/7.
Karolyi1972@gmail.com
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat:
……………./ 2012. (I.19.) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Község Önkormányzatával elfogadja a
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program 2011 keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztése támogatáson belül a 2. részcélra, a
tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére
irányuló TP-1-2011/943 kódszámú „Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” című projekt Hatósági
Szerződésében /szerz. Szám: 2378-9/2011/VKSZI foglaltakat.
Határidő : azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester
Határozati javaslat:
……………./ 2012. (I.19.) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Község Önkormányzatával a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program 2011 keretében támogatásban részesült TP-1-2011/943 kódszámú
„Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” című projekt lebonyolításához a beszállító kiválasztására
irányuló közbeszerzési feladatok ellátására az alábbi 3 gazdasági társaságtól kér ajánlatot:
1.

VERKER Kft. Paluska Zoltán ügyvezető
5553 Kondoros, Csabai út 49.
paluskaz@verker.hu
2. Ilyés Péter egyéni vállalkozó
5630 Békés, Epresköz u. 17.
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3.

ilyes.peter@bekesvaros.hu
Körös-Road Mérnöki Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 5. I/7.
Karolyi1972@gmail.com

Határidő : Ajánlatkérésre: azonnal
Ajánlatok benyújtására: 2012. január 26. 12.00 óra
Felelős : Dankó Béla polgármester
Dankó Béla
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Zilahi-Megyik Erika
Beruházási előadó
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tanyafejlesztési Program Konzorciumi megállapodás
Zilahi-Megyik Erika
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő- testület !
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztése támogatására nyílt pályázatán a támogatható
részcélok közül a 2.) részcélra, a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító gépek, eszközök beszerzése nyújtott be pályázatot Kondoros és Kardos Önkormányzata konzorciumban,
„Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” címmel. Fenti projekthez beszerezni kívánt gép: VOLVO
BL71B kotró-rakodógép
A pályázat támogatásban részesült, 90 %-os támogatási intenzitással, 23.039.680,-Ft vissza nem térítendő
támogatási összeggel.
Kondoros és Kardos Önkormányzata konzorciumi megállapodás keretében nyerte el a támogatást, ezért a
támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
megkötése szükséges.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat:
……………./ 2012. (I.19.) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Község Önkormányzatával elfogadja a
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Tanyafejlesztési Program 2011 keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztése támogatáson belül a 2. részcélra, a
tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére
irányuló TP-1-2011/943 kódszámú „Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” című projekt Konzorciumi
Együttműködési Megállapodásban foglaltakat.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kösse meg.
Határidő : azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester
Dankó Béla
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Zilahi-Megyik Erika
Beruházási előadó
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Adóhátralékokról, azok kezeléséről tájékoztató
Vári Ferencné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság 2011. november 23.-í ülésén tárgyalta a
2011.évi költségvetés ¾ éves beszámolóját, melynek kapcsán a következő ülésére az adóhátralékok helyzetéről,
összetételéről kért kimutatást.
2011. december 7-én megtartott bizottsági ülésre összesítő kimutatás készült az egyes adóhátralékok évenkénti
alakulásáról, a behajtások állásáról, kiegészítve az egyes 50 eFt feletti tartozásokról.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottság 2011. december 7-i ülésén kérte a
tájékoztató kiegészítését az adó-végrehajtási eljárásról történő tájékoztatással és az egyes adóhátralékok
behajtására tett intézkedések részletezésével.
Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon a helyi adók (vagyoni típusú adók: építményadó, telekadó,
kommunális jellegű adók: kommunális adó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), a belföldi rendszámú
gépjárművek adója, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása, valamint a törvényben
meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében.
Az adótartozások, kintlévőségek behajtási rendjét (végrehajtási eljárás) elsődlegesen az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) és a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény határozza meg.
Végrehajtásra akkor kerül sor, ha az adózó a jogerős és végrehajtható határozatba foglalt, illetve a bevallásban
szerepeltetett kötelezettségének az előírt határidőre önként nem tesz eleget. A végrehajtási eljárást az Art. szabályai
szerint végrehajtható okirat alapján kezdi meg az adóhatóság. Végrehajtható okirat:
a.) fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat
b.) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás,
c.) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése
d.) az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás.
Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható
végre. A végrehajtási eljárást az Art.-ben meghatározott eltérő szabályok figyelembe vételével a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján folytatja le az adóhatóság.
A végrehajtási eljárásban az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, vagy az adó megfizetésére
kötelezett személyt felhívhatja, eredménytelen felhívás estén a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás törvényben meghatározott esetek kivételével – az adóhatóság külön határozata nélkül, a végrehajtási cselekmény
foganatosításával indul.
Az adó esedékességét követően az adónyilvántartások áttekintésével az adóhatóság megvizsgálja nyilvántartásait,
hogy van-e az adózóknak adótartozásuk, adótúlfizetésük az alábbiak szerint:

Minden év szeptember 15-ét követően
- az építményadó,
- a telekadó,
- a magánszemélyek kommunális adója,
- az iparűzési adó,
- az idegenforgalmi adó,
- belföldi rendszámú gépjármű adója vonatkozásában
Minden év december 20-át követően
- a vállalkozói iparűzési adó előlegeinek kiegészítése, feltöltése vonatkozásában,
Következő év május 30-ig a vállalkozó által megfizetett adóelőleg és a tényleges adó különbözete vonatkozásában,
Talajterhelési díj vonatkozásában március 31-ét követően,
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem esetében legalább évente egy alkalommal.
A nyilvántartások átvizsgálása után, amennyiben adótartozás mutatkozik az adóst az önkormányzati adóhatóság az
adótartozás megfizetésére felhívhatja. A felhívás célszerű, mert az esetek többségében az adózó a felhívás alapján
kiegyenlíti a tartozását. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni a tartozás teljes
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összegét és annak összetevőit (adóhátralék összegét, pótlékokat, bírságokat, egyéb költséget). A fizetési felszólítás
tartalmazza a megadott teljesítési határidőt. Amennyiben az adós a fizetési felszólításra továbbra sem rendezte
tartozását ismételt felhívást kell küldeni számára. A végrehajtható okiratot és az egyéb végrehajtási iratokat a
hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell kézbesíteni.
A végrehajtási eljárás megindításának akkor van helye, ha:
- az adós az adó megfizetési határnapig,
- amennyiben az adóst felszólították, a felszólításban megadott határnapig,
- amennyiben az adóst végrehajtási eljárás megindításáról értesítették, az értesítésben az adófizetési kötelezettség
teljesítésére megadott határnapig nem tett eleget fizetési kötelezettségének.
A végrehajtási eljárás során lehetőség szerint a legegyszerűbb, s leghatékonyabb cselekményeket kell végrehajtani.
Ennek érdekében vizsgálni kell azt, hogy a pénzkövetelés behajtása hogyan történhet, az adós rendelkezik-e
bankszámlával, ha nem rendelkezik van-e olyan rendszeres járandósága, melyből az adótartozás beszedhető.
Nem tiltható le adótartozás a törvényben meghatározott járandóságokból:
a.) a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
b.) az átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, a rendszeres szociális segély, a
rendelkezésre állási támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatás, az ápolási díj,
c.) az anyasági segély,
d.) a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
e.) a megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személyt erre tekintettel megillető
juttatás (kereset kiegészítés, átmeneti kereset kiegészítés, jövedelem kiegészítés, rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók járadéka)
f.) a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a Gyvt. szabályain alapuló
gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
g.) nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,
h.) az ösztöndíj,
i.) a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
j.) meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
n.) fogyatékossági támogatás.
A bankszámlával nem rendelkező személyek esetében az adótartozást az adófizetésre kötelezett személy:
- munkabéréből vagy egyéb rendszeres járandóságából, továbbá
- az őt megillető, kifizetőtől járó kifizetésből
történő letiltással kell végrehajtani.
A hatóságnak lehetősége van adatszolgáltatást kérni az adós adóvégrehajtásához szükséges adatairól, ennek
megfelelően fordulhat az érintett hatóságokhoz.
Ha szükséges, az érintett adóst idézni lehet, hogy az adóvégrehajtáshoz szükséges adatokat szolgáltassa.
Amennyiben a szükséges információk rendelkezésre állnak, el kell készíteni a letiltást.
A letiltásról végzést kell kibocsátani. Azért, hogy az adóhatóság a letiltás végrehajtásáról, foganatosításáról
tájékoztatást kapjon a letiltással együtt egy letiltást visszaigazoló levelet is kell küldeni a címzettnek, amelyben a
címzett tájékoztatni tudja az adóhatóságot arról, hogy a letiltás alapján a levonást mikor tudja megkezdeni, s
várhatóan havonta milyen összeget tud az adóhatóság számlájára utalni. Abban az esetben, ha a letiltást kézhez
kapó szerv a letiltás érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy nem a jogszabályoknak
megfelelően teljesíti, az adóhatóságnak határozattal kell köteleznie a levonni, átutalni, megfizetni elmulasztott
összeg erejéig az adótartozás megfizetésére.
Az adótartozást a bankszámlával rendelkező, adófizetésre kötelezett személy (beleértve a természetes és jogi
személyt is) esetében azonnali beszedési megbízással kell végrehajtani. Az azonnali beszedési megbízás az
adófizetésre kötelezett személy bármely pénzforgalmi bankszámlája ellen benyújtható. A bankszámlát vezető
hitelintézet az adóhatóság azonnali beszedési megbízását a végrehajtó okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.
Azonnali beszedési megbízást az adózó által bejelentett bankszámla terhére kell benyújtani. Az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 17.§ (5) bekezdése értelmében az adózó bejelenteni köteles többek között valamennyi
pénzforgalmi bankszámlájának vezető bankját és számát. Ez azonban nem mindig teljesül. Ilyenkor az
adóhatóságnak a bankszámla adatainak pontosítását el kell végeznie, adatokat kell beszereznie.
Ha a letiltás, illetve az azonnali beszedési megbízás nem, vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre,
az adófizetésre kötelezett személy:
- követelését, továbbá
- ingó- és
- ingatlan vagyontárgyait
kell végrehajtás alá vonni.
A követelés végrehajtására vonatkozó feladatokat az 1994. évi LIII. törvény 110-113.§-a tartalmazza. Ez nem
jellemző feladat, ezért a szükséges intézkedések részletezését mellőzzük.
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Ingóvégrehajtásról az adóhatóságnak akkor célszerű intézkednie, ha az adótartozás behajtása érdekében:
- a fizetési felszólítást kibocsátotta, de arra az adós nem fizetett,
- a végrehajtási eljárás megindításáról szóló értesítést az adónak eljuttatta, s az adós az értesítés alapján sem
fizetett,
- az adótartozást letiltással, valamint beszedési megbízással nem tudja előre látható időn belül beszedni.
Ingóárverésnél az adóhatóság végrehajtással megbízott ügyintézője az adós ingóságait a helyszínen
jegyzőkönyvben írja össze, és ily módon lefoglalja. A foglalást az adós, illetőleg képviselője, távollétükben pedig az
adóssal együtt lakó nagykorú családtag jelenlétében kell végezni. A törvény meghatározott vagyontárgyakat
mentesít a végrehajtás alól, e vagyontárgyakat is a jegyzőkönyv tartalmazza.
A lefoglalt vagyontárgyakkal kapcsolatos intézkedések többfélék a törvényben részletesen szabályozottak. A
lefoglalt vagyontárgyak értékesítéséről a foglalást követő 15 napon túl és két hónapon belül gondoskodni kell
árverés útján.
Ha az ingóvégrehajtás eredménytelen, vagy abból a tartozás nem egyenlíthető ki, az adóhatóság elrendeli az
ingatlan-végrehajtást.
Ingatlan-végrehajtásnak akkor van helye, ha
- az adótartozás együtt az 500.000.- Ft-ot meghaladja, illetve
- ha az adótartozás 500.000. Ft vagy annál kisebb összeg, akkor a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan
értékével arányban áll.
Az ingatlan végrehajtásra ritkán kerül sor, ezért részletszabályait nem ismertetjük.
Ha az ingatlan végrehajtásnak a törvény szerint nincs helye, azaz nem lehet ingatlanra végrehajtási jogot
bejegyeztetni, az adóhatóságot az adótartozás erejéig az adózó ingatlanán jelzálogjog illeti meg.
Az adóhatóságnak a jelzálogjog bejegyzése céljából a végrehajtható okirat alapján meg kell keresnie az ingatlan
fekvése szerinti ingatlanügyi hatóságot.
Az adótartozás végrehajtásával kapcsolatos eljárás szüneteltethető, ha az adózó kérelmére fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett az adóhatóság, illetve ha az erre vagy az adótartozás mérséklésére irányuló kérelem
tárgyában jogerős döntést még nem hoztak.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9.§ (4) bekezdése alapján a gépjármű adótartozás behajtása
érdekében az adóhatóság végzést hoz a gépjármű forgalomból való kivonásáról.
A forgalomból való kivonás kezdeményezésének feltételei:
- az adóalany tartozása az egyévi adótételt meghaladja és
- a forgalmi engedélyben az adóalany gépjármű tulajdonosa.
Az adótartozások végrehajtásának legfontosabb törvényi szabályainak ismertetéséből is látható, hogy az eljárások
igen időigényesek, egy-egy adózó esetében elhúzódhatnak a leggondosabb ügymenet mellett is.
Adóhatóságunk 5890 adóalanyt tart nyilván.
2011. évben is jelentős számú (5.651 db) adóügyi ügyirat keletkezett, melyek az alábbiak szerint alakultak:
2011. évben tett intézkedések adóhátralékok behajtására:
243 db Végzés (idézés)
361 db végrehajtás előtti felhívás adótartozások rendezésére
82 db felhívás vízi-közmű társulati díjhátralék beszedésére
18 db Nyugdíjfolyósító felé letiltás, további letiltások előkészítése, inkasszó előkészítés, munkabér-letiltások
előkészítése, OEP-megkeresése
189 db rendőrségi értesítés

Behajtásra átadott szemétszállítási díj:
2011. január
265 db
2011. március 277 db
2011. június
272 db
2011. szeptember 260 db
2011. december
270 db
Idegen tartozások átadása behajtásra:
630 db
Idegen tartozások behajtása (2011.03.-2011.12.):
2011.03.
684.792.-Ft
2011.04.
457.685.-Ft
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2011.05.
2011.06.
2011.07.
2011.08.
2011.09.
2011.10.
2011.11.
2011.12.

214.867.-Ft
244.130.-Ft
411.035.-Ft
357.400.-Ft
393.860.-Ft
282.124.-Ft
449.273.-Ft
675.226.- Ft

Össz.:
4.170.392.-Ft.
Az idegen tartozások behajtásából származó összeg 30%-a, jelen esetben 1.251.118,- Ft az Önkormányzatnál
marad.
2011. évben:
- gépjárműadó határozatok:
747 db
- kommunális adó határozatok: 240 db
- adó- és értékbizonyítvány:
121 db
- vagyoni bizonyítvány:
43 db
Iparűzési adó (2011)
- 826 db bevallás feldolgozása, ugyanennyi tájékoztató kiküldése,
- 650 db egyenlegértesítő és csekk kiküldése.
Talajterhelési díj (2011)
79 db bevallás feldolgozása, ugyanennyi tájékoztató és csekk kiküldése.
Adóigazolások: 25 db
Részletfizetési kérelem: 53 db
Az adóügyi feladatok igen jelentős részét teszi ki az adóügyi könyvelés:
- bevételek, kiadások könyvelése
- túlfizetések átvezetése, visszafizetése
- utalás, utalványok kiállítása
- könyvelési belső bizonylatok kiállítása
Az előterjesztés mellékletét képezi az adóhátralékok alakulásáról szóló (2005-2011.) tájékoztató, valamint az egyes
– 50.000,- Ft feletti – adótartozással rendelkező magánszemélyek és vállalkozások, egyéni vállalkozók tartozásairól
és azok behajtására tett intézkedésekről szóló tájékoztató táblák.

A rendelkezésre álló személyi és egyéb feltételek mellett, az elmúlt időszak személyi változásai és előre nem látható
feladatok (pl. iparűzési adó állami adóhatóságnak történő átadása és visszavétele) és az egyre növekvő idegen
tartozások behajtása mellett is igyekszünk mindent elkövetni a felhalmozódott kintlévőségek behajtása érdekében.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megvitatását és a tájékoztató jóváhagyását.
Kondoros, 2012. január 11.

Zsindely Ferencné
Jegyző

Készítette: Vári Ferencné
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2012. évi iskolatej program indítása
Vári Ferencné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vidékfejlesztési miniszter a 116/2011. (XII. 14.) VM rendeletével szabályozta a 2012. évi óvoda-, iskolatej
programot.
Önkormányzatunk az elmúl félévben is biztosított iskolatejet az általános iskolai tanulóknak. A tapasztalatok szerint a
program kedvező fogadtatásra talált mind a gyermekek, mind a pedagógusok, mind pedig a szülők véleménye
szerint.
A hivatkozott rendelet 4. sz. melléklete szerint önkormányzatunk az idén is a bruttó vételár 100 %-át igényelheti
támogatásként, ennek maximuma azonban maximum 27,6 Ft/dl. A SOLE-MIZO Zrt. az iskolatejet 50 Ft/db + Áfa
áron, a kakaót 52 Ft/db+ ÁFA áron tudja szállítani.
A különbözet 2012. január 30. – június 15. időszakara a tej esetében 32.623,- Ft, a kakaó esetében 105.767,- Ft,
összesen 138.390,- Ft önrész biztosítását jelenti az önkormányzat számára.
Kakaó esetében: 34 nap x 505 fő x 52 Ft x 1.18 Áfa = 1.053.551 Ft,
tej esetében: 17 nap x 505 fő x 50 Ft x 1.18 Áfa = 506.515,- Ft,
összesen: 1.560.066,- Ft.
Ebből támogatás : 1.421.676,- Ft.
A különbözet, 138.390,- Ft a szükséges önerő, heti egy napi tej, két napi kakaó megvétele esetén.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy új jóváhagyási /regisztrációs) kérelmet nem kell benyújtanunk,
mert a korábban kiadott helyt adó döntés érvényes.
Ebben az évben a szerződés egy példányát meg kell küldeni az MVH Békés megyei Kirendeltségének is.
A szállítást az előző időszakkal megegyezően a SOLE-MIZO Zrt. végzi, heti egy alkalommal történő kiszállítással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg és döntsön az iskolatej programban való részvételről.
Határozati javaslat: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2012. január 30. napjától
2012. június 15. napjáig az iskolatej programban való részvétellel, az általános iskolások részére iskolatej
biztosításával. A képviselő-testület az iskolatej biztosításához szükséges 138.390,- Ft önerőt a 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a szerződést a szállítóval kösse meg.
Határidő: 2012.január 20..
Felelős: Dankó Béla polgármester.
Kondoros, 2012. január 11.
Zsindely Ferencné
Jegyző
Készítette: Vári Ferencné
Igazgatási osztályvezető
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kondoros várossá nyilvánításának kezdeményezése
Szebegyinszki Pálné osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !
Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesület levélben kereste meg önkormányzatunkat azzal, hogy
vizsgálja meg és kezdeményezze a képviselő-testület Kondoros várossá nyilvánításának lehetőségét.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 59. §-a alapján a nagyközség várossá nyilvánítását
kezdeményezheti, ha a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja.
A nagyközségnek a várossá nyilvánítás kezdeményezésekor részletes értékelésben mutatja be a nagyközség
fejlettségét, térségi szerepét a területszervezési eljárásról szóló 1999.évi XLI. törvény alapján.
A Képviselő-testület 2011. november 17.-én megtartott ülésén döntött Kondoros nagyközség várossá nyilvánítás
kezdeményezéséhez szükséges részletes értékelés elkészítésére vonatkozó árajánlatokról, a döntés alapján a
legjobb ajánlatot tevő PhS Szolgáltató Kft. kapta meg a megbízást. A megbízási szerződés alapján a dokumentáció
végső elkészítésének és leadásának határideje 2012. január 15.
A PhS Szolgáltató Kft 2012. január 9.-én a dokumentációt átadta önkormányzatunknak.
A várossá nyilvánítási kezdeményezést minden év január 31. napjáig lehet felterjeszteni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős miniszter útján a köztársasági elnök felé a Békés Megyei Kormányhivatal
közreműködésével.
A kezdeményezés felterjesztésekor a Képviselő-testületnek határozatban vállalnia kell, hogy várossá nyilvánítás
esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A területszervezési eljárásban – amennyiben az érintett önkormányzat területén helyi kisebbségi önkormányzat
működik – a polgármester az előkészítő eljárás során kéri a helyi kisebbségi önkormányzat véleményét, és erről a
képviselő-testületet tájékoztatja.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megvitatását és várossá nyilvánítás kezdeményezéséhez szükséges határozat
meghozatalát.

Határozati javaslat:
1. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 59. §-ban foglaltak szerint kezdeményezi Kondoros nagyközség várossá nyilvánítását a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI törvény alapján elkészített részletes értékelés dokumentáció alapján.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik
részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
Megbízza a polgármestert, hogy a kezdeményezést a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
miniszter útján terjessze a köztársasági elnök elé.
Felelős: Dankó Béla polgármester
Határidő: 2012. január 31.
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Az előterjesztést készítette:
Szebegyinszki Pálné
aljegyző
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Őr utcai telkek közművesítése
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő- testület !
Kondoros Nagyközség Önkormányzata az Őr utcai telkek közművesítésére az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-től
mint gázszolgáltatótól, Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézményétől mint a
vízellátás kiépítőjétől, valamint a Démász Prímavill Kft-től kért ajánlatot.
1. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt
9027 GyőrPuskás Tivadar u.37.
Óvadéki beszedés: bruttó 786.500,- Ft, csatlakozási díj 0 ,- Ft.
2. Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézmény
5553 Kondoros, Liget u 2.
Kiépítés költsége, tervezés, vízjogi létesítési engedély: bruttó 750.000,- Ft.
2. DÉMÁSZ Prímavill Kft.
6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Közvetlenül a fogyasztókat szolgálja ki.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat:
……………./ 2012. (I. 19.) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Őr utca közművesítésére adott árajánlatokat
és megrendeli a szolgáltatóktól a közművek kiépítését az alábbi összegekben: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt,
Óvadéki beszedés: bruttó 786.500,- Ft
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézmény: Kiépítés költsége, tervezés, vízjogi
létesítési engedély: bruttó 750.000,- Ft
Utasítja a polgármestert, hogy a szerződéseket írja alá.
Határidő : azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester
Kondoros, 2011. január 13.
Az előterjesztést készítette: Kasnyik Gábor beruházási előadó
Dankó Béla
Polgármester
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati ingatlanokról tájékoztató
Zilahi-Megyik Erika
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kondoros Nagyközség Önkormányzata 2002. évi 19. (XII.06.) számú a laksások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályokról önkormányzati rendeletének i. fejezet 8.§ (3) pontja szerint a bérbeadási
jogkör gyakorlója évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek a bérbeadásokról.
A 2011. évi beszámoló alapján a képviselő-testület a 329/2011. (XII.08.) Ök. határozatával döntött, hogy a Béke u.
36. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítás kivitelezésére árajánlatot kér. Ahhoz, hogy az ingatlan hasznosítható
legyen, az alábbi munkálatok elvégzése szükséges: aláfalazás, teljes vakolás, teljes nyílászárócsere, burkolatcsere,
szobai parketták csiszolása, festése, beltéri faljavítás,- festés, új elektromos rendszer kiépítése, új vízvezeték
rendszer kiépítése. Az Épcenter Kft. által kapott árajánlat alapján fenti felújítási munkák nettó 7.015.852,-Ft + ÁFA
összegért hajtható végre. Árajánlat:
A 2011. évi beszámoló alapján a képviselő-testület a 330/2011. (XII.08.) Ök. határozatával döntött, hogy a Csabai út
23. szám alatti önkormányzati ingatlan sorsáról statikai szakvélemény alapján dönt. A Construct-Plan Kft. elvégezte
a statikai szakvéleményt, melyet mellékelek:
A 2011. évi beszámoló alapján a képviselő-testület a 331/2011. (XII.08.) Ök. határozatával döntött, hogy az Endrődi
út 8. szám alatti önkormányzati ingatlanra statikai szakvéleményt kér. A Construct-Plan Kft. elvégezte a statikai
szakvéleményt, melyet mellékelek:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.
Dankó Béla
Az előterjesztést készítette:

polgármester

Zilahi-Megyik Erika
Beruházási előadó
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közétkeztetési szerződés módosítása
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körpavilon Bt. megküldte a 2012. évre vonatkozó közétkeztetési szerződés módosítás kérését, mely szerint a
nyersanyag árakat 6,6 %-kal, a felszámított rezsi mértékét nem kívánja emelni.
A közétkeztetési szerződés szerint a nyersanyagnorma emelésére az üzemeltető évente egy ízben, a KSH által
közzétett előző évi, élelmiszerekre vonatkozó inflációval növelt összeg felső határáig tehet javaslatot. A KSH adata
szerint ez 6,6 %. Tehát az emelés mértéke megfelel a szerződés III/6. pontjának.
Intézményi árkalkuláció 2012. február 1-től (6,6% és 0%-kal kalkulálva)
Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bevétel emelkedés Kiadás növekedés
Összesen: 308 ezer Ft 1.728 ezer Ft
Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Bevétel emelkedés Kiadás növekedés
Összesen: 366 ezer Ft 1.272 ezer Ft
Ennek a költségvonzata, kalkulálva a bevétel emelkedést is ~ 2.236 e Ft.
Az intézmények a 2012. évi költségvetésükben (I. forduló) a 2011. évi díjtételekkel számoltak!
Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Körpavilon Vendéglátó, Építőipari és Szolgáltató Bt-vel
2005. december 8-án kötött közétkeztetési szerződést a nyersanyagárak 6,6%-os emelésével jóváhagyja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a megbízottal kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dankó Béla polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.
Kondoros, 2012. január 17.
Dankó Béla
polgármester
Az előterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezető
Csatolt dokumentum: Körpavilon Bt. kérelme
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Kondoros Nagyközség Önkormányzat (Kondoros, Hősök tere 4-5.) a Körpavilon Bt-vel (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 27.)
kötött közétkeztetési vállalkozási szerződést 2012. február 1-től az alábbiak szerint módosítja:
III/2. pontja módosul:
a) óvoda
tízórai: 110 adag/nap
ebéd:
105 adag/nap
uzsonna: 105 adag/nap
b) bölcsőde
reggel:
tízórai:
ebéd:

12 adag/nap
12 adag/nap
12 adag/nap
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uzsonna:

12 adag/nap

c) iskola reggeli: 11 adag/nap
tízórai: 11 adag/nap
ebéd:
291 adag/nap
uzsonna: 11 adag/nap
vacsora: 11 adag/nap
III/3.5. pontja módosul:
A szerződés módosításakor megállapított nettó nyersanyagnormák (Ft/nap)
ellátottak reggeli tízórai ebéd uzsonna vacsora
Iskola
91 Ft 235 Ft
Iskola Diákotthon 669 Ft
Óvoda 99 Ft 72 Ft 193 Ft 40 Ft
Óvoda diákotthon 99 Ft
124 Ft
Bölcsőde 74 Ft 54 Ft 146 Ft 31 Ft
ÁFA 27%
Kondoros, 2012. január 20.
______________________________
_____________________________
Dankó Béla polgármester
Tímár András
Megrendelő képviseletében
üzemeltető, szolgáltató képviseletében
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjakról szóló rendelet
módosítása
Szebegyinszki Pálné osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjakról szóló 16/2007.(IV.27.)rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
A Körpavilon Bt. –vel kötött közétkeztetési szerződés módosítása esetén szükséges a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról és térítési díjakról szóló 16/2007.(IV.27.)rendelet módosítása is, tekintettel arra, hogy a rendelet 1.
melléklet 2. pontja tartalmazza az iskolai, óvodai, diákotthoni étkezési térítési díjakat.
Bölcsőde esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 147.§ (2)
bekezdése alapján az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali
felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A
gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség
és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi
térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni. A szolgáltatási önköltséget
a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kel megállapítani, ezért javasoljuk, hogy a gondozási
díj ne kerüljön megállapításra.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-módosítás elfogadását.
Kondoros, 2012. január 17.
Dankó Béla
polgármester
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kastélykert rehabilitáció geodéziai felmérés elkészítésére ajánlatok elbírálása
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő- testület !
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2011. (VI.30.) sz. Ök. határozata alapján pályázatot
kíván benyújtani a KEOP-2009-7.3.1.3/09-11 azonosító számú „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti
kertek megőrzése és helyreállítása” megnevezésű pályázati felhívásra a kastélykert felújítására.
Az engedélyes terv elkészítéséhez geodéziai felmérés is szükséges, melyre az alábbi három vállalkozástól kértünk
ajánlatot.
1.

Viczián Zoltán egyéni vállalkozó
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 31. II/9.
Ajánlati ár, bruttó: 250.000 Ft (a vállalkozó alanyi mentes)

2. Tunnel Kft.
1078 Budapest. Marek József u. 36.
Ajánlati ár, bruttó: 300.000 Ft
3.

NA-FI GEO Bt.
5600 Békéscsaba, Hóvirág u. 11.
Ajánlati ár, bruttó: 350.000 Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat:
……………./ 2012. (I. 19.) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Viczián Zoltán egyéni vállalkozó (5600
Békéscsaba, Bartók B. út 31.II/9). ) bruttó 250.000 Ft-os ajánlatát a KEOP-2009-7.3.1.3/09-11 azonosító számú
„Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” megnevezésű pályázat
geodéziai felmérésére vonatkozóan.
Utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
Határidő : azonnal
Felelős : Dankó Béla polgármester
Kondoros, 2012. január 17.
Dankó Béla
polgármester
Az előterjesztést készítette: Kasnyik Gábor
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére óvadéki számla biztosítása
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szolnoki Bányakapitányság a Kondoros I.-homok bányatelek területén üzemelő külfejtésre kidolgozott 2012-2016.
évi kitermelési műszaki üzemi tervet 2016. december 31-ig jóváhagyta.
A jóváhagyó határoztat 6. pontja értelmében „A Bányakapitányság a bányavállalkozó által előterjesztett, a
bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére – így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési
kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére – szolgáló, biztosítékra vonatkozó ajánlatát: 200.000 Ft, azaz
kettőszázezer forint értékű óvadékot – a költségkalkuláció alapján – elfogadja.
Az óvadék elhelyezéséről szóló okiratot – jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül – meg kell
küldeni a Szolnoki Bányakapitányságnak. Az okiratnak tartalmaznia kell, hogy az óvadék felvételéhez,
módosításához, illetve megszüntetéséhez a Szolnoki Bányakapitányság hozzájárulása szükséges.
Ha a bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet – a
kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását felfüggeszti.”
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának van egy elkülönített bankszámlája „bányavállalkozót terhelő
kötelezettségek biztosítéka” célra. A bankszámlán jelenleg 232.578 Ft áll rendelkezésre.
Miután óvadékként kell biztosítani a határozatban szereplő összeget, ezért szükséges a számlavezető
pénzintézetnél – OTP Bank Nyrt., Békéscsaba, Szent István tér 3. – kezdeményezni bankgarancia kiadást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete - a Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányságához 458/2011. iktatószámon benyújtott kérelméhez szükséges feltétel biztosításához az OTP
Bank Nyrt.-től 200.000,- Ft összegű, 2016. december 31-ig változatlan összegben érvényes bankgarancia
nyilatkozat kiadását kéri.
A bankgarancia díj megfizetése negyedévente történik.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a garanciadíj fentiek szerinti megfizetésére és a fizetési kötelezettség éves
költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezete
továbbá az önkormányzat által nyújtott óvadék 225.000,- Ft összegben.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra a fentiek szerinti megbízási szerződés aláírására a
polgármester és a jegyző részére felhatalmazást ad.
Határidő: azonnal
Felelős: Dankó Béla polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros, 2012. január 19.
Dankó Béla
polgármester
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