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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 27. napján tartandó együttes ülésére  
 

 

 

Előterjesztés tárgya: Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott 

Csillagvirág Óvoda 2016. évi költségvetéséhez, valamint a két 

önkormányzat által fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetéséhez Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

hozzájárulása mértékének megállapítása 
 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 

     
 

 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  
 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  
 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:   

 

Nemesvámos és Veszprémfajsz községek Polgármestereivel egyeztetve.  

 

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  



Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése finanszírozásának 

megosztása: 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Veszprémfajsz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 23. napján a közös önkormányzati 

hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodást kötött, mely szerint a működés 

költségei a veszprémfajszi önkormányzatot 6 %-os mértékben terhelik.  

 

A megállapodás 7. pontja alapján sor került a hozzájárulás %-os mértékének felülvizsgálatára. 

A veszprémfajszi finanszírozási vállalás nem tartalmazza a 20 %-os mértékű 

illetménykiegészítést, valamint az esetlegesen biztosítható illetményeltérítések költségeit, így 

az intézmény finanszírozás összegéből 45.617 e Ft 6 %-a, azaz 2.737 e Ft az a finanszírozási 

rész, mely Veszprémfajsz Község Önkormányzatát terheli.  A fennmaradó 54.680 e Ft-ot 

Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozza.   

 

Fentieknek megfelelően Veszprémfajsz Község Képviselő-testülete részéről a közös 

önkormányzati hivatal idei évi költségvetésével összefüggésben a saját forrásból biztosítani 

szükséges hozzájárulás összegére vonatkozóan az alábbi határozati javaslat jóváhagyását 

javaslom:  

 

     / 2016. (I. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a nemesvámosi 

önkormányzattal közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetéséhez saját forrásból 2.737 e Ft-tal járul hozzá.  

 

A Csillagvirág Óvoda 2016. évi költségvetése finanszírozásának megosztása:  

 

A két önkormányzat 2013. június 5-én kötött óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó 

szerződésének 4. pontja alapján Veszprémfajsz Község Önkormányzata 110 e Ft összegű 

hozzájárulást fizet veszprémfajszi gyermekenként az óvodát fenntartó nemesvámosi 

önkormányzat részére.  

 

A Csillagvirág Óvoda intézményfinanszírozása: 63.114 e Ft, melyből Veszprémfajsz Község 

Önkormányzatát terheli a 11 veszprémfajszi gyermek után összesen 1.210 e Ft saját forrásból, 

illetőleg Nemesvámos Község Önkormányzatát terhelő 61.904 e Ft az alábbiak szerint áll 

össze:  

 

állami támogatás köznevelési feladatok támogatása jogcímen: 45.928 e Ft 

köznevelési intézményekben kötelezően biztosítandó gyermekétkeztetésre vonatkozó állami 

támogatás: 4.866 e Ft 

saját forrás: 11.110 e Ft.  

 

Mindezek alapján Veszprémfajsz Község Képviselő-testülete részéről a az óvoda idei évi 

költségvetésével összefüggésben a saját forrásból biztosítani szükséges hozzájárulás 

összegére vonatkozóan az alábbi határozati javaslat jóváhagyását indítványozom:  

  



    / 2016. (I. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a nemesvámosi 

önkormányzattal 2013. június 5-én kötött óvodai nevelési feladatok ellátására vonatkozó 

szerződésben foglaltak alapján a nemesvámosi Csillagvirág Óvoda 2016. évi működési 

költségeihez saját forrásból veszprémfajszi gyermekenként 110 e Ft hozzájárulást biztosít. 

 

Az intézményfinanszírozással összefüggésben szükséges döntések: 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a nemesvámosi önkormányzat által fenntartott 

Csillagvirág Óvoda 2016. évi költségvetése, valamint a két önkormányzat által fenntartott 

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése finanszírozása 

vonatkozásában az alábbi határozatokat fogadja el:  

 

Határozati javaslat Nemesvámos Község Képviselő-testülete részére:  

 

 

     / 2016. (I. 27.) számú határozat: 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a veszprémfajszi 

önkormányzattal közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

finanszírozása önkormányzatok közötti megosztásának mértékét az alábbiak szerint állapítja 

meg:  

Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozása: 54.680 e Ft 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata finanszírozása: 2.737 e Ft  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata által veszprémfajszi gyerekenként biztosított 110 e Ft 

hozzájárulása figyelembevételével  a nemesvámosi önkormányzat által fenntartott 

Csillagvirág Óvoda 2016. évi finanszírozása önkormányzatok közötti megosztásának mértéke 

az alábbi: 

 

Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozása: 61.904 e Ft, melyből 11.110 e Ft saját 

forrásként kerül biztosításra az állami támogatáson felül.  

Veszprémfajsz Község Önkormányzata finanszírozása: 1.210 e Ft  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Sövényházi Balázs polgármester 

 

 

Határozati javaslat Veszprémfajsz Község Képviselő-testülete részére:  

 

 

    / 2016. (I. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a nemesvámosi 

önkormányzattal közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

finanszírozása önkormányzatok közötti megosztásának mértékét az alábbiak szerint állapítja 

meg:  



Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozása: 54.680 e Ft 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata finanszírozása: 2.737 e Ft  

 

A képviselő-testület veszprémfajszi gyerekenként 110 e Ft összegű hozzájárulása 

figyelembevételével  a nemesvámosi önkormányzat által fenntartott Csillagvirág Óvoda 2016. 

évi finanszírozása önkormányzatok közötti megosztásának mértéke az alábbi: 

 

Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozása: 61.904 e Ft, melyből 11.110 e Ft saját 

forrásként kerül biztosításra az állami támogatáson felül.  

Veszprémfajsz Község Önkormányzata finanszírozása: 1.210 e Ft 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fertig József polgármester 

 

 

Nemesvámos, 2016. január 20.  

 

 

                                                                                             Kötél Krisztina 

                                                                                                    jegyző   


