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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott Csillagvirág Óvoda esetében  

Veszprémfajsz Község Önkormányzatával kötött, az óvodai nevelési feladatok ellátására 

vonatkozó szerződésben foglaltak alapján került megállapításra az intézményi finanszírozás.   

Az intézmény 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó előterjesztés alapján a 

finanszírozás megosztása a két önkormányzat között az alábbiak szerint alakult:  

 

Az intézmény 2016. februárjában jóváhagyott 63 114 000 Ft összegű finanszírozási főösszege 

a képviselő-testületek év közben hozott döntései alapján (pl. dolgozók jutalmazása) 64 142 

392 Ft-ra módosult. A két önkormányzat között a fent hivatkozott szerződés alapján  

gyermekenként konkrét összegben került megállapításra a veszprémfajszi önkormányzat által 

biztosítandó hozzájárulás mértéke. Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2016. évben 11, az 

óvodába beíratott veszprémfajszi gyermekkel számolva 1 210 000  Ft-ot utalt át Nemesvámos 

Község Önkormányzata részére a 4/2016. (I.27.) számú határozata alapján, mely döntéssel 

azonos tartalmú Nemesvámos Község Képviselő-testületének 31/2016. (I.27.) számú 

határozata.  

 

A 2016-os költségvetési év két nevelési évet érint, a 2016/2017. nevelési évet már csak 8 

veszprémfajszi gyermek kezdte meg az intézményben. Ezt figyelembe véve az elmúlt évre 

vonatkozó, a veszprémfajszi önkormányzat által biztosítandó hozzájárulás mértéke arányosan 

korrigálva lett az alábbiak szerint:  

(11 fő x 8 hónap x 110 000.-Ft) + (8 fő x 4 hónap x 110 000.-Ft ) : 12 hónap = 1 100 000 Ft.  

 

A fentiek alapján Nemesvámos Község Önkormányzata részéről 110 000 Ft visszafizetési 

kötelezettség keletkezett.   

 

A két önkormányzat között fennálló, a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően került sor az  

elmúlt évben az intézmény finanszírozására.  

A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

előterjesztés szerint a fenntartó önkormányzatok között a finanszírozás megosztása az 

alábbiak szerint alakult:  

 

A közös önkormányzati hivatal vonatkozásában az eredetileg jóváhagyott 

intézményfinanszírozási főösszeg 57 417 000 Ft volt, mely az év közben hozott döntések 

alapján 63 343 165 Ft-ra emelkedett.  

 

Finanszírozási igény               57 417 e Ft 

Állami támogatás a székhely szerinti önkormányzat költségvetéséhez                    - 0  Ft 

Finanszírozás igény                       63 343 165 Ft 

 

 

- egyeztetés alapján 2 fő illetménye, jutalom, illetményeltérítés és járulékok    17 730 446 Ft 

- beruházási költség                     350 713 Ft 

Az alapul vett módosított finanszírozási igény:                                                   45 262 006 Ft 

 

A megállapodás alapján rögzített 6 %-os mértékű hozzájárulás összege:   2 737 000 Ft 

 

Az eredetileg elfogadott 2 737 000 Ft összegű, a veszprémfajszi önkormányzatot terhelő  

finanszírozási igény az év folyamán 2 715 720 Ft-ra csökkent az intézmény működésével 

összefüggésben, ezért Nemesvámos Község Önkormányzata vonatkozásában 21 280 Ft 

visszafizetési kötelezettség mutatható ki. (A 2016. évben az év végi jutalmazást teljes 

egészében Nemesvámos Község Önkormányzata finanszírozta, Veszprémfajsz Község 
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Önkormányzata nehéz anyagi helyzete miatt ezen költségek vonatkozásában nem tudott 

részt vállalni.) 

 

A két önkormányzat között létrejött, a védőnői feladatok ellátására vonatkozó szerződésben 

foglaltaknak megfelelően került sor a szolgáltatás finanszírozásának két önkormányzat közötti 

megosztására, mely az alábbiak szerint alakult: 

 

OEP általi finanszírozás összege   5 318 000 Ft 

A 2016. évi tényleges költségek összege        5 318 574 Ft 

A fennálló többletköltség:         574 Ft 

 

A fent hivatkozott szerződés alapján a többletkiadások megosztása a népesség nyilvántartás 

tárgyév január 1-jei adatainak megfelelően a települések lakosságszámának arányában kerül 

megosztásra.  

Veszprémfajsz település vonatkozásában 253 fővel, Nemesvámos esetében 2 814 fővel 

számolva a többletkiadás Veszprémfajsz vonatkozásában 47 Ft, míg Nemesvámos 

vonatkozásában 527 Ft.  

 

Mindezeket együttesen figyelembe véve 2016. évre vonatkozóan a veszprémfajszi 

önkormányzatot 47 Ft, a nemesvámosi önkormányzatot 527 Ft többletfinanszírozás érinti, 

továbbá 131 280 Ft fizetési kötelezettség terheli Nemesvámos  Község Önkormányzatát a 

veszprémfajszi önkormányzat irányába. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak jóváhagyására a határozati 

javaslat elfogadásával.  

 

 

Határozati javaslat:  

    /2017. (IV. 26.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat 2016. évi 

finanszírozására vonatkozó elszámolást az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja 

az alábbiak szerint:  

 

A nemesvámosi Csillagvirág Óvoda vonatkozásában 110 000 Ft, a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 21 280 Ft, a védőnői feladatok ellátásával 

összefüggésben 527 Ft többletfinanszírozási igény keletkezett Nemesvámos Község 

Önkormányzatát érintően. 

 

A képviselő-testület megállapította, hogy Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

vonatkozásában 47 Ft többletfinanszírozás biztosítása szükséges a védőnői szolgálattal 

összefüggésben.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: Fertig József polgármester 

 

Nemesvámos, 2017. április 4.                                                            Kötél Krisztina 

                  jegyző                                                                               

                              


