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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 75/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozatában utasította Szegvári Ernıné polgármestert, hogy – a jegyzı és a Közgazdasági 
Csoport vezetıjének közremőködésével – dolgozzon ki intézkedési tervet a 2011 évi 
önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése érdekében és a „megszorító” 
intézkedésekkel kapcsolatos javaslatait terjessze a Képviselı-testület elé 2011. június 30. 
napjáig. 
 
A Képviselı-testület a 167/2011.(V. 31.) KNÖT határozatában a Dózsa György Általános 
Iskola 2011/2012-es tanévének oktatási rendjérıl és az engedélyezett létszámról döntött, mely 
alapján a technikai álláshely esetében 7 fı fıfoglalkozású és 2 fı részfoglalkozású létszámot 
határozott meg. Ez a döntés 1 fı technikai álláshely megszüntetését eredményezi.  
Az iskolaotthonos rendszerben még vannak tartalékok. 
 
A Képviselı-testület a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
2011/2012-es nevelési évének rendjérıl és az engedélyezett létszámáról 170/2011.(V. 31.) 
KNÖT határozatában döntött, mely változatlanul engedélyezi a Kiszombori óvodaegységben 
7 csoport indítását. A 2012/2013-as nevelési évben a várható óvodai gyereklétszám miatt az 
intézményben indítható csoportok, az ellátandó órák és a számított álláshelyek számát 
csökkenteni szükséges. 
 
A Polgármesteri Hivatal 1 fı esetében pályázati forrás igénybevételével megváltozott 
munkaképességő személyt alkalmaz, illetve 1 fı álláshelyét nem kívánja betölteni.  
 
Át kell tekinteni az önkormányzat önként vállalt feladatait. 
A bölcsıde 2010. évi mőködési költsége 20.737 e Ft, normatív állami támogatás 25 fı ellátott 
létszáma alapján 13.198 e Ft, térítési díj bevétel 999 e Ft, az önkormányzat kiegészítése 6.540 
e Ft volt. Jelenleg átlagosan 26-27 gyermek ellátásáról gondoskodnak, 2011. szeptembertıl 
várhatóan 16-20 fıre csökken a létszám. 
 
Szociális alapszolgáltatásként kötelezıen ellátandó feladat: a szociális étkezés, házi 
segítségnyújtás, idıskorúak nappali intézményi ellátása. Önként vállalt feladat: a bentlakásos 
átmeneti elhelyezést biztosító ellátás. 



A négy ellátási formát együttvizsgálva: 2010. évi mőködési költség 32.044 e Ft, normatív 
állami támogatás 10.896 e Ft, saját bevétel a térítési díjakból 8.926 e Ft, önkormányzati 
kiegészítés 12.222 e Ft.  
 
Az önkormányzati intézményeknél felmerülı többletfeladatokat, valamint a megüresedett 
álláshelyeket - elızetes egyeztetés után - megváltozott munkaképességő személyek 
alkalmazásával lehet betölteni. 
 
Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés vállalkozóval történı ellátása jelentıs költséget ró az 
önkormányzatra, ezért szóba jöhet ennek más formában történı biztosítása. 
A fogorvosi körzet kötelezı rendelési ideje heti 22 óra, a dolgozókat (fogorvos és asszisztens) 
heti 40 órában alkalmazzuk.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény átfogó módosításának végleges változata várhatóan 
2011. augusztus végén, szeptember elején kerül a parlament elé, mely 2012-tıl jelentısen 
megváltoztatja az önkormányzati rendszert. A törvény kihirdetését követıen javaslom az 
önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése érdekében újabb intézkedési terv 
kidolgozását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, az elıterjesztést megvitatni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2011. június 23. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
          polgármester 
 


