Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

MEGHÍVÓ
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. április

13-án (szerda) 18.30 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Napirend:
1.) Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
2.) Előterjesztés Albertirsa Város 2011. évi költségvetésének módosításáról
(1. módosítás)
Előadó: Fazekas László polgármester
3.) Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában
Előadó: Fazekas László polgármester
4.) Egyebek

Albertirsa, 2011. április 12.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 13-ai rendkívüli ülésére
Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen
nem

Az előterjesztés tárgya: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Murárné Zsigó Emma pályázati referens
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek:
Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
-

Pénzügyi Bizottság
Kulturális Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. április 12.

dr. Kovács Tímea aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. április 13-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004.(II.20) NKÖM rendelet alapján Közművelődési érdekeltségi támogatásra
benyújtottuk pályázatunkat a Móra Ferenc Művelődési Ház nagytermi székeinek cseréjére.
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 5/2007. (IV. 10.) sz. rendelete a 1 sz. melléklete alapján a polgármester a
Pénzügyi- továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeinek előzetes
egyetértésével pályázatot nyújthat be, amennyiben a testületi határozat hiánypótlásként
benyújtható.
A pályázatot 2011. március 22-én benyújtottuk. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra
szólított fel, melyben kéri az érdekeltségnövelő támogatásra jóváhagyott önrészről szóló
képviselő-testületi határozat benyújtását 2011. április 18-ig. Megjegyzem, a határozat az
NKÖM rendeletben nem szerepelt előfeltételként.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albertirsa, Móra
Ferenc Művelődési Ház eszközbeszerzésére benyújtja a támogatási igényét a 4/2004.(II.20.)
NKÖM rendelet az „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen kiírt pályázatára.
A saját forrás nagysága: 6.000.000.- Ft, melyet a képviselő-testület a 2011. évi költségvetési
tartalék terhére biztosít.
HATÁRIDŐ a hiánypótlás benyújtására: 2011. április 18.
FELELŐS: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2011. április 12.
Tisztelettel:
Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 13-ai rendkívüli ülésére
Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen
nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város 2011. évi költségvetésének
módosításáról (1. módosítás)
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek:
Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
-

Jogi, Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. április 12.

dr. Kovács Tímea aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. április 13-ai rendkívüli ülésére,
Albertirsa Város 2011. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése
alapján, a helyi önkormányzat, továbbá annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében (költségvetési határozatában) foglaltak szerint –
figyelemmel az Áht. 93. §-ának (4) bekezdésében és
51. §-ának (1)-(2) bekezdésében leírtakra –
módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.
Az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) rendelet 27. §-a, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011. (IV.01.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat
módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.
Kiadási előirányzatok:
A Móra Ferenc Művelődési Ház dologi kiadása 6 000 e Ft-tal emelkedik, ami a 4/2004.(II.20.)
NKÖM rendelet a „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen kiírt pályázat önereje.
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat felhalmozási kiadása 1 608 e Ft-tal nő, a Képviselőtestület 53/2011. (III.31.) számú határozata alapján (a 6/2011.(III.9.) BM rendeletben „a társult
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatása” tárgyában kiírt pályázat saját forrása).
A Tessedik Sámuel Általános Iskola felhalmozási kiadása 3 381 e Ft, a Képviselő-testület
52/2011.(III.31.) számú határozata alapján (a 6/2011.(III.9.) BM rendeletben „Iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyában kiírt pályázat saját forrása).
A dologi kiadás, nem vagyoni kártérítés kifizetése miatt, 1 000 e Ft-tal emelkedik, a Képviselőtestület 45/2011.(III.31.) számú határozata alapján.
Az átvezetések után a Tartalék előirányzata 215 e Ft-ra módosul.
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege az előirányzat
módosítások után 1 593 734 e Ft-ra változik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzat módosítások megtárgyalására és
elfogadására.
Albertirsa, 2011. április 12.
Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő -testületének
….../2011. (………...) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat költségvetési rendeletéről szóló
6/ 2011.( II.16.) rendelet módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 3.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2011.évi kiadási előirányzatok
Polgármesteri Hivatal kiadásai
2011. évi
módosított
előirányzat

Feladat

2011. évi
módosítás
utáni
előirányzat

2011.évi
módosítás

Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Tartalék (pályázati önerő)
Móra Ferenc Művelődési Ház
Dologi kiadások
Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.
Felhalmozási kiadások
Tessedik S.Ált.Iskola
Felhalmozási kiadások
Dologi kiadások
Kiadások összesen:

12 204

-11 989

215

11 707

6 000

17 707

2 000

1 608

3 608

0
33 316

3 381
1 000

3 381
34 316

1 593 734

0

1 593 734

A 2011. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszege az előirányzat módosítások után 1.593.734 e Ft-ra változik.
2.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Albertirsa, 2011.április 12.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 13-ai rendkívüli ülésére
Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel:
igen
nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az alapfokú művészetoktatás támogatás tárgyában
A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester
Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző
Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: Mellékletek:
Pest Megye Közgyűlése elnökének 2011. április 6-án kelt levele,
Pest Megye Közgyűlése elnöke 2011. január 18-án kelt levele,
Megállapodás – tagintézményre vonatkozóan
Megállapodás – telephelyre vonatkozóan
Kimutatás

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:
-

Pénzügyi Bizottság
Kulturális Bizottság
Jogi, Ügyrendi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:
Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. április 12.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011.áprilisi rendkívüli ülésére,
az alapfokú művészetoktatás támogatása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalt a településünkön- tagintézményben, illetve
telephelyen - működő művészetoktatás finanszírozására, a Pest Megyei Önkormányzattal
kötendő megállapodásról. (2009. december, 2010. június és október)
Előzmények:
Önkormányzatunk 2003. július 1-től a Művészeti Iskola fenntartói jogát átadta a Pest Megyei
Önkormányzat (mint az alapfokú művészetoktatás ellátására kötelezett) részére.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 251/2008. (06.27.) KGYH számú határozatában
úgy döntött, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményeinek telephelyein folyó oktatásról
csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségeihez az érintett települési
önkormányzatok hozzájárulnak. 103/2009.(03.27.) KGYH számú határozatában a
hozzájárulás (támogatás) mértékét a fenntartói hozzájárulás 50 %-ában állapította meg.
2009-ben a megyei önkormányzat átszervezést hajtott végre, melynek során önállóan működő
intézmény csak a ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény maradt.
Az albertirsai intézmény az előbbi tagintézménye (Luther u. 2/1.), illetve telephelye (Pesti út
110.) lett.
A képviselő-testület 2009. decemberi ülésén – 341/2009. (XII.22.) - úgy foglalt állást, hogy
csak az Albertirsa, Pesti út 110. szám alatti ellátást tekinti telephelyen folyó oktatásnak, s az
erre a telephelyre megállapított fenntartói kiegészítés összegének 50 %-át vállalja átadni a
Pest Megyei Önkormányzat részére.
A Közgyűlés májusi ülésére készült előterjesztés szerint a megyei önkormányzat, mint
fenntartó az érintett intézmények bevonásával számításokat végzett a telephelyek,
tagintézmények költségeinek megoszlására vonatkozóan.
A költségek elemzése során egyértelművé vált, hogy a kiadások jelentős része a
tagintézményekben jelenik meg, mivel például az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény esetében a telephelyeken folyó képzésben résztvevő tanulók létszáma a 8
telephelyen összesen 291 fő, a 4 tagintézményben összesen 619 fő. Arányait tekintve tehát a
kiadások közel ¾ része a tagintézményekben jelentkezik, s ezek teljes üzemeltetési költsége a
fenntartót terhelik, míg a telephelyek esetében a települési önkormányzatok (esetünkben az
Evangélikus Egyház) az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges termeket ingyenesen
bocsátja az intézmény rendelkezésére.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése fentiek alapján kinyilvánította azon szándékát,
hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények tagintézményeiben folyó oktatásról a
2010/2011-es tanévtől csak abban az esetben gondoskodik, ha annak költségeihez az érintett
önkormányzatok hozzájárulnak. A költségmegosztás alapja ebben az esetben is az évenként
megállapított fenntartói hozzájárulás 50 %-a lenne.
A megállapodások 5 tanévre (2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig) szólnának.

A Képviselő-testület … /2010. (X.) számú határozatában úgy döntött, hogy az Erkel Ferenc
Művészetoktatási Intézmény Albertirsa, Luther u. 2/1. szám alatti tagintézményében folyó
művészetoktatási képzés finanszírozásában részt vállal, a saját bevételen és normatíván felüli
önkormányzati támogatás 50 %-át 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig megfizeti.
A testületi döntésnek megfelelő megállapodás tervezetet elkészítettük, melyet novemberben a
megyei önkormányzat részére megküldtünk. A levélben jeleztük azt is, hogy kérjük mielőbb
közölni a 2010. 09.01-12.31. között fizetendő hozzájárulást, figyelembe véve a 247-22/2010.
(normatíva 13.126.000 Ft), illetve a 247-45/2010. (normatíva 15.331.110 Ft) levélben írtakat.
A Pest Megyei Önkormányzat reagálását 2011. január 20-án kaptuk meg. a tagintézményre és
telephelyre vonatkozó 4-4 példány szerződéstervezet megküldésével. A levél a 2010.
szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozó támogatási igényt, a 247-22/2010.
levéllel megegyezően határozta meg.
A levél megérkezését követően több alkalommal igyekeztünk egyeztetni, az önkormányzat
álláspontját képviselni a szerződés időtartamával (5 év helyett 1 év), illetve a szerződéstervezet általunk kifogásolt pontjaival kapcsolatban.
2011. április 8-án érkezett meg a megyei önkormányzat újabb levele, melyből teljesen
egyértelművé vált, hogy 2011. szeptember 1-től a megye csak azokon a településeken
biztosítja az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását, ahol az adott település hozzájárul a
költségekhez.
A Közgyűlés áprilisi ülésén dönt – a testület határozatának függvényében - az alapfokú
művészetoktatási
intézmények
telephelyeinek,
illetve
tagintézményeinek
továbbműködtetésével vagy megszüntetésével kapcsolatban.
A Pest Megyei Önkormányzat Művelődési Osztályának vezetőjével történt egyeztetés alapján
a megye csak 5 éves szerződés esetén lát garanciát az oktatás megszervezésére, illetve a
közgyűlés az általa elfogadott szerződéstervezeten nem kíván változtatni.
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében 2010 évre vonatkozóan 4 millió Ft, 2011-re
pedig 12 millió Ft, összesen 16 millió Ft került tervezésre.
(Tájékoztatnom kell a testületet az államháztartásról szóló 1992. évi tv. 12/A. § (2)
bekezdéséről, melynek értelmében „Az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli
kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül finanszírozható.”)

Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat 1.
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kifejezi azon szándékot, hogy az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény Albertirsa,
Luther u. 2/1. szám alatti tagintézményében folyó művészetoktatási képzés
finanszírozásában részt vállal;
2. vállalja, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. tagintézményben folyó képzés
finanszírozásához a saját bevételen és normatíván felüli önkormányzati támogatás
50 %-át 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig/2011. szeptember 1-től 2015.
december 31-ig megfizeti;
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Albertirsa, Luther u. 2/1. szám alatti
tagintézményben folyó művészetoktatási feladatok finanszírozására vonatkozó, a
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
Határozati javaslat 2.
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kifejezi azon szándékot, hogy az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény Albertirsa,
Pesti út 110. szám alatti telephelyén folyó művészetoktatási képzés finanszírozásában
részt vállal;
2. vállalja, hogy az Albertirsa, Pesti út 110. telephelyen folyó képzés finanszírozásához a
saját bevételen és normatíván felüli önkormányzati támogatás
50 %-át 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig/2011. szeptember 1-től 2015.
augusztus 31-ig megfizeti;
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Albertirsa, Pesti út 110. szám alatti
telephelyen folyó művészetoktatási feladatok finanszírozására vonatkozó, a határozat
mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
Albertirsa, 2011. április 11.
Fazekas László
polgármester

