
Földeák közsfu Polgármesteré töl
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail :foldeak@foldeak. hu Tel. : 621 524-Agz

rÖnsÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMEsTERÉ NEK

50 t202L (l.28.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Beszámoló a Földeáki Közös Önkormánpati Hivatalmunkájáról

HATÁRozAT

HajnalGábor Földeák Közsé g Polgármesté re a veszé lyhelyzet kihirdeté sé rőlszóló 478t2a2o.
(Xl.3.) Korm' rendelete, valamint a katasárófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó egyes
törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi CXX/lll. törvé ny 46.s (4) bekezdé sé ben rogblt
veszé lyhelyzetre tekintettel - a Ké pviselő_testület hatásköré ben eljárva, a Földeáki Ko}os
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló besámotót elfogadom, é s'megi<öszönöm a Hivatal
vezetőjé nek é s dolgozóinak 2o2a. é vben vé gzett munkáját.

Enől é rtesí té st kap:
- Foldeák közsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák-oföldeák közsé gek jegyzője

Földeák' 2021.január 28.

nal Gábor



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldEak@foldeak. hu Tel. : 621 524-A92

rÖloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

51 12021.(l.28. ) sáMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: A Földeáki KözÖs Önkormányzati Hivatal 202a. é ví  fenntartási kÖltsé geinek
elsámolása

HATÁRoZAT

Földeák közsé g önkormányzat Kópviselő-testület hatásköré ben eliáró Hajnal Gábor
polgármester a katasÍ rófavé delemről é s ahozzá kapcsolódó egyes törvé nyek módosí tásáról
szólő 2011. é vi CXXVlll. torvóny 46.$. (4) bekezdé sé ben foglalt jogkorben eljárva, _

figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatrairól szólő 2011. é vi CDüXIX. törvé nyre,
valamint a Földeáki Közos Önkormányzati Hivatal alakí tásáról é s fenntartásáról sző}ő
megállapodásokban foglaltakra _ a Földeáki Közös Önkormányzati Hivata| 2020. é vi
fenntartási költsé gelnek elszámolását a határozat mellé kleté t ké pező megátlapodás
alapJán elfogadJa.

Errőlé rtesÍ té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
- ofoldeák közsé g polgármestere
_ Földeák_ Ótoueat kozsé gek jegyzője
_ l(ÖH Földeák, pé nzÜgyicsoportja
_ KÖH Órotoeári Kirendeltsé ge, pé nzügyi főelőadó

Földeák' 2021, Január 28.

Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármesteré töl
6922 Földeák Szent L. té r 1.

foldeak.hu T el.: 621 524-092

röloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

5212021.(l.28.) szlmÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. é vi fenntartási költsé gei

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testÜlet hatáskoré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásárólszóló 2011.é viCXXVlll. törvé ny46.s. (4) beliezdé sé nen toglalt jogkö/óen
eljárva,- figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é vi-clxxxtx.
torvé nyre, az államhááartásról szóló törvé ny vé grehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.) Korm.
rendelet 24. s -ára, valamint a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal alakÍ tásáról é s
fenntartásáról szóló megállapodásokban foglaltakra - a Földeáki Közös önkormányzati
Hivatal 2021. é vi fenntartási költsé geit a határozat melté kleté t ké pező megállapódás
alapián elfogadja.

Erről é É esí té st kap:
_ Fcildeák kÖzsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák- ofoldeák közsé gek jegyzője
_ KQH Földeák, pé nztigyicsoportia
- KoH oföldeáki Kirendeltsé ge, pé nzÜgyi főelőadó

Földeák' 2021. január 28.

polgármester



Földeák közsóg Polgánnest eré lől
6922Földeák Szent L' té r 1.

e-mail :Í oldeak@foldeak'hu Tel' ; 621 524-092

1. sz. határozatl |avaslat mellé klete

A Földeáki Közös önkormánr'zrr, ,,Y.'r3í 'fj'"ffi atl202L é vi fenntartási költsé geiről

Ótoneax Önkonnányzatát terhelő 2021, é vi fenntartási költsé gek elsámolásának alapja a
hivatal köztisztviselőinek (szemé lyi jellegű kiadásai + járulé kai) kiadásai csökkentve az
önkormányzati hivatal mijködé sé nek támogatásaké nt adott állami támogatás összegé vel,
felosztva lakosságszám_arányosan + fix összegű dologi kladás.

Földeák - Ótorueak közsé gek közösen fenntartofr Földeákl Közös Önkormányzati
Hivatalának2g20, é vi kiadásai ós azok megosáása;

Lakosságará nyába n elosztott költsé gek :

Az önk_i hivatal 2021. é vi k<iltsé gveté se: 73.518'320 Ft
Önk. hivatalr.rrűködé sitámoqatáia (összesenl: _ 73.518'320 Ft
Elosztott költsé g összesen: 0 Ft

2021. é vben a normatí va fedezi a hivatal kiadásait, ezé r7 a költsé gek megosztásáról a
ké pviselő_testület nem dbnt.
A Ké pviselő-testület felké ri a polgármestert, hogy amennyiben é v kcizben változás köveü<ezik
be a koltsé gveté sselkapcsolatban, a költsé gmegosztás kerüljon előké szÍ kásre é s aztterjessze
a Ké pviselőtestÜlet elé '

Földeák, 2021' január 25.

HajnalGábor
Földeák közsé g polgármestere

Slmonné  Slnkó Erlka
Ótoueáx kozsé g polgármestere



Földeák közsé g Polgárme*terótöl
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldeak@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

rÖloEÁr KÖzsÉ G
PoLGÁRME$TERÉ NEK

$ na2L (l.28. ) sz{mÚ HATÁRoZATA

Tátgyz Földeáki Közös Önkormányzatí  Hivatal 2021. é vi költsé gveté se

HATÁRozAT

Foldeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testület hatáskoré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó ggyes törvé nyek
mÓdosí tásárólszÓll2011. é viCXXVlll' törvé ny46.s. (4) bekezdé sé ben foglaltlogkörben
eljárva' a Magyarország 2021, é vi központi koltsé gveté sé ről szóló 2020. é vi XC. törvé ny
alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvé ny vé grehajtásáról szőlő
36812a11.(Xll.31.) Korm' rendelet 24. $-ára - a Földeáki Közös onkormányzati Hivatal2021.
é vi költsé gveté sé t az alábbiak szerint fogadja el:

eFt
Bevé telek:

- Földeák ( normatí va bev' ) 73.518
_ ofoldeák

Jsszesen: 73.5í 8
(iadások:

_ Szemé lvi 59.600
- Munkaadóiiárulé k 9.700

Bzemé lvl kiadások összesen: 69.300
- dolooi 4.218

Kladások mlndösszeeen : 73.518

A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal költsé gveté se beé pirl Földeák közsé g
Ön kormá nyz ata 2021. é vi költsé gveté sé  be.

Erröl é rtesité st kap:
_ Földeák közsé g polgármestere
_ ofoldeák közsé g polgármestere
- Foldeák- oföldeák közsé gek jegyzője
_ KÖH Földeák, pé nzügyicsoportja
_ KÖH Ótotoeári Kirendeltsé ge, pé nzugyifőelőadó 

,.]..!-^ 
-

Földeák,2021.ianuár28. , ',,i

polgármester



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L' té r 1 '

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

röloeÁx KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

541202L (l.2s.) szÁnaÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Az óvodaiellátás 2a20. é vi koltsé geinek megosztásáról szóló elszámolás

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 2afi. é vi CXXVlll. törvé ny 46.s. (4) bekezdé sé ben foglalt jogkörben
eljárva, a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s ÓvodaiÖnkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján a társulás általános rendjé től elté rö
feladatellátással ellátott, Földeák Közsé g Önkormányzata által fenntartott Földeáki
Gyermekmosoly Óvoda által biztosí tott óvodai etlátás 2o2o. é vi költsé geinek
megosáásárólszóló elszámolást - mely ahatározat mellé kleté t ké pezi_ é s azt jóváhagyja.

Enőlé É esÍ té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
- ofoldeák közsé g polgármestere
- Földeák-oföldeák közsé gek jegyzője
- KQH, Földeák pé nzügyi csoport
- KoH oföldeáki Kirendeltsé ge, pé nzügyi előadó

Földeák' 2021.január 28.

al Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

MELLÉ KLET
a Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gligyi, Gyermekjólé ti é s ÓvodaiÖnkormányzati

Társulás Társulási Megállapodás alapján
az Óvodal ettátás zo2o.é vl költsé gelné t megosaásának elsámotásáról

Ótone* Közsé g Önkormányzatát terhelte 2o2o. é vben:

Az óvodai ellátást biztosÍ tó Földeáki Gyermekmoso! Óvoda 2020. é vi szemé lyi kiadásai
csökkentve a szemé lyi kiadásokra járó normatí v támogatással, gyermeklé tszám - arányos
ré sze:

2020' é vi szemé lyi + járulé k kiad

( adatok Ftban )

2020. é vité ny
65.898.339 Ft

2020' é vi normatí v tám.(szemé lvi) _56.366.400 Ft
202a. é vl ktiltsé g-megosztás alap|a: 9.53í .939 Ft

Gyermeklé tszám-arányos megosztás ;

l. 1_ 8. hó: Foldeák: 105 fő , Ófoldeák: tg fő
ll. 9-12.hó: Földeák: 105 fő . ÓföHeák: 14 fő
Arányosí tás; 9.531.939/105fő*13,5 fő = 1.225,535,- Ft

Elszámolás:

zozo'é vité ny: 1.225.535Ft
lföneák beutalás 202o.é Vben dec'31_ig _739'149 Ft
KÜlönbözet: 486.386 Fr

A különbözet összege: 486.386,- Ft,-mely összeget Ótouear Közsé g Önkormányzab
előre egyeáetett napon utalát Földeák Közsé g önkormányzataköltsé gveté slszámláJára.



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

rÖlosÁx KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

55l2o21.(l.28.} szÁttlÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai Önkormányzati
Társulás általfenntartott Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyié s Szociális Inté zmé ny általellátott
é tkeáeté s Ótotaear Közsé g onkormányzatát terhelő 2,o2o' é vi költsé geinek elszámolásáról
szóló kimutatás

HATÁRoZAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testÜlete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 2011. é vi CXXV||I. törvé ny 46.s. (4) bekezdé sé ben foglalt jogkörben
eIjárva, a Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s ovodai onkormányzati
Társulás általfenntartott Foldeáki Egyesí tett Egé szsé gügyié s Szociális lnté zmé nyáltalellátott
é tkezteté s Ótoneax Közsé g Önkormányzatát terhelő 2o2o. é vi költsé geinek
elszámolásárólszóló kimutatást - mely ahatározat mellé kleté t ké pezi- é s azt jóváhagyia.

Erről é rtesí té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
_ Ótouear közsé g polgármestere
- Földeák_oföldeák közsé gek jegyzője
- Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyié s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezető1e
- KÖH, Földeák pé nzügyicsoport
_rÖn'Ótobeákixirenóáttsé g'e, pé nzÚgyielőadó,.,, ;li,'.-í

Földeák, 2o21.január28. :' '

____\

l Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

MELLÉ KLET
a Foldeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gÜgyí , Gyermekjólé ti é s ÓvodaiÖnkormányzatí

Társulás Társulási Megálla podása alapján
a $zociális ótkezteté s 2a20, é vi költsé geinek elsámolásáról

Ótouear Közsé g önkormányzatát terhelte a szociális é tkezteté s alábbiak szerint
kimutatott koltsé ge:

teljesí tett
hónap

mennyisé ge
( adag)

Csongrád Megyei
$zivárvány

otthona által
kiszámlázott
té rí té sidí j

EESZIáltal
kiszámlázott

é tkezé si té rí té si dí j
ellátottaknak
összeg Ft.

Té rí té sidí j
külonbözet

Ótoldeák aftal
utalandó Összeg
Foldeák számára

(Ft.)

ianuár 301 204 680 134 290 70 390
február 273 185 640 p4 004 61 640
marctus 264 179 520 125 235 u 285
április 180 122 400 86 945 35 455
máius 209 142 120 95 190 46 930
luntus 256 174 084 121 '.165 52915
iú lius 277 188 360 121 635 66725
augusztus 211 143 480 90 330 53 150
szeptember 274 186 320 121 880 64 440
október 255 1rc 4AO 111 685 61 715
november 221 150 280 92 415 57 865
december
Összesen 2721 í  850 280 1zUnA 625 5í 0

A fenti táblázatban kimutatott 625 510,_ Ft összsget a Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi-é s
Szociális lnté zmé ny havonta kiszámlázta (2020. december hónap kivé telé vel) ofoldeák
Közsé g Önkormányzata ré szé re, melyet az Ótoloeari önkormányzat átutalt. ttr.
elszámolást mlndké t fé l tudomásul veszl



Földeák közsé g Polgármesteré töl
6922 Földeák Szent L' té r 1.

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 52+092

rÖloeÁx KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

561202L (l.28.) szÁmÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai Önkormányzati
Társulás által fenntartott Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szociális lnté zmé ny által ellátott
Házi seg í tsé g nyú jtás 2o2o. é vi költsé g einek megosztásá ról szóló e lszá molás

HATÁRozAT

Foldeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testÜlete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 2011. é viCXXVlll. törvé ny46.s. (4} bekezdé sé ben foglalt jogkörben
eljárua, a Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gÚgyi, Gyermekjólé tié s Óvodai Önkormányzati
Társulás által fenntartott, Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szociális lnté zmé ny által
ellátott Házi segí tsé gnyú jtás 2020. é vi költsé geinek megosztásáról szóló elszámolást _

mely a határozat mellé kleté t ké pezi _ é s aá jóváhagyja.

Errőlé rtesí té st kap:
_ Földeák közsé g polgármestere
_ oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák-ÓföHeák közsé gek jegyzője
- Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyié s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
_ KÖH, Földeák pé nzügyicsoport
-KÖHÓtoueariKirendeltsé ge,pé nzügyielőadó,'r:;-:.;',

1."
FöIdeák' 2g21. január 28.

polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré től
6922 Foldeák Szent L' té r 1.

e-mai I :foldeak@foldeak. h u Tel. : 621 524-A92

MELLÉ KLET
A Foldeák Té rsé giSzociális, Gyermekjólé tié s Óvodai ÖnkormányzatiTársulás Társulásí

Megállapodása alapján
a Házi seg í tsé g nyú jtás 2020.é vi költsé ge i n ek elszámolásá ró l

Ótorueek Közsé g önkorrnányzatátterheli a házisegí tsé gnyú jtas alábbiak szerint
kimutatott költsé ge;

l. Kladás:
- szociálí s gondozó: (szemé lyi+járulé k) *2l3 

= 3.435.892 Ft* 2l3= 2.290,595 Ft
- szakmai vezető (int.vez.) ellátott arányos (2020. é vi:24 o/o)

szemé lyi kiadásai: 2'877.200 Ft" 24o/o= 690.528 Ft
- .Dolooi kiadás ( fix) 300'000 Ft

Osszesen; 5.2A1.123 Ft

2. Bevé tel:
- gondozottak befizeté se; _ 197,805 Ft_ iqé nvelhető normatí va (té ny): 6 - 429.000 Ft = - 2'574.000 Ft

Összesen: - z77L805 Ft

Elszámolás alapiát ké pező összeg:

Elszámolás:

2020. é vité ny;
Megállapodás szerintiÓföHeák beutalás: _ 354.095 Ft
Különbözet: 1ő5.223 Ft

509,3{8 Ft

509.318 Ft

KÍ ilönbözet: 155.223,- Ft, mely osszeget Ótoneat Közsé g Önkormányzata előre
egyeáetett napon utal át Földeák Közság Önkormányzata köftsé gveté siszááÉ jára.



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldeak@foldeak.hu Tel. : 621 524-A92

röloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

57 t2o2L (l.2s.) szÁmÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Foldeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai Önkormánpati
Társulás által fenntartott Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szociális lnté zmé ny kereté n
belülműködő CsaládsegÍ tő é s Gyermekjólé ti Szolgálat2020. é vi költsé geinek megosáásáról
szóló elszámolás

HATÁRozAT

F<ildeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 2011. é vi CXXVlll. törvé ny 46.s. (4) bekezdé sé ben foglalt jogkörben
eljárua, a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s ovodai onkormányzati
Társulás által fenntartott, Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyi é s Szociális lnté zmé ny kereté n
belÜl műkodő Családsegí tő é s Gyermekjólé ti Szolgálat 2020. é vi költsé geinek
megosáásáról szóló elszámolást - mely a határozat mellé kleté t ké pezi- é s azt jóváhagyia.

Erról é rtesí té st kap:
_ Földeák közsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák-oföldeák közsé gek jegyzfie
- KQH' Földeák pé nzügyicsoport
- KoH oföldeáki Kirendeltsé ge, pé nzügyi előadó

Földeák' 2021, január 28.

polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Foldeák Szent L. té r 1.

e-mai I ;foldeak@foldeak.hu Tel. : 621 524-092

MELLÉ KLET
a Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé giigyi, Gyermekjólé tié s ÓvodaiÖnkormányzati

Társulás Társulási Megállapodása alapján
a Családsegí tö- é s Gyermekjólé ti Szolgálat 2020. é vi köttsé geinek mggo$z1ásának

elszámolása

Órouea* Közsé g Önkormán yzatálterheli :

A Családsegí tő- é s Gyermekjólé ti Szolgálat 2o2o. é vi kiadásai (szemé lyi+járulé k+dologi)
csökkentve a normatí v támogatással, lakoss ágszám-arányos ré sze:

2020, é vi szemé lyi j ellegű kiad ások (szemé lyi+járulé k):
2a2a. é vi dolooi kiadások:

4.938.942 Ft
268.117 Ft

összesen: 5,207.059 Fr
* 2020. é vi normatí v támooatás: _ 3,780.000 Ft
2020,é vi kö ltsé gmegosztás ala pja : 1.427.459 Ft

Lakosságszám-arányos megosztás: 1.427.a59 Ftl3.557 fő- 482fő= 193'377 Ft
Meqállapodás alapián beutalt oföldeákitámooatás; -282.398 Ft
KÍ ilönbözet: -89.02í  Ft

A kÜlönbözet összege: 89'021,-Ft, mely összeget Földeák Közsé g önkormányaata a többi
társulási elszámolással egyidőben, előre egyeáetett napon utal át oföldeák Közsé g
lnkormán yzata költsé gveté sl számlá|ára'

-A normatí v támogatásokat a szé khely önkormányzat önállóan jogosult igé nyelni a
koltsrágveté si torvé ny alapján.
(család é s gyermekjólé tiszolgálat normatí va támogatás költsé gveté sitv. alapján: 3.780.000,-
Ft)



Földeák közsé g Polgármesteré töl
6922 Földeák Szent L' té r 1.

e-mail :foldeak@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

rÖloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

58 t2o2L (l.28.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Foldeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai Önkormányzati
Társulás által fenntartott Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szociális lnté zmé ny kereté n
beltil mÜködő Vé dőnői Szolgálat 2020. é vi költsé geinek megosztásárólszóló elszámolás

HATÁRozAT

Földeák kozsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 2011. é viCXXVI|I. törvé ny46.s. (4) bekezdé sé ben foglalt jogkörben
eljárva, a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gtlgyi, Gyermekjólé tié s ovodai onkormányzati
Társulás által fenntartott, Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyi é s Szociális lnté zmé ny kereté n
beltil műkodő Vé dőnói $zolgálat 2020. é vi kiiltsé geinek megosztásáról szóló elszámolást
_ mely a határozat mellé kleté t ké pezi- é s aá jóváhagyja.

Errólé rtesí té st kap:
_ Földeák közsé g polgármestere
_ oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák-ÓfÖbeák közsé gek jegyzője
- Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyié s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
- KÖH, Földeák pé nzügyicsoport
- KÖH Ótoueari Kirendeltsé ge, pé nzügyi előadó

Földeák' 2021. ianuár 28.

nal Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré től
6922 Földeák Szent L. té r 't.

e-mail :foldeak@foldeak. h u Tel. : 621 524-092

MELLÉ KLET

a Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gtigyi, Gyermekjólé tié s ÓvodaiÖnkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján

a Vé dönól Szolgálat 2020. é vl költsé geinek elgzámolásáról

Óföldeák Közsé o Önkormánvzatát terheli:
A Vé dőnői Szolgálat kiadásai (szemé lyijellegii kiadások, munkaadóijárulé kok' é s a dologi
kiadások) csökkentve az oEP finanszí rozás összegé vel, a fennmaradó összeg
lakossága rányosan megosáva.

Vé dőnői Szolgálat kiadásai (2020' é vité ny): 14.775.229 Ft
oEP finanszí rozás (2020. té nv): -13.689.200 Ft
2020. költsé g megosztás alapja : {.086.029 Ft

Lakosságszám-arányos megosztás; 1,086.029 Ft l 3 557 tó* 482tő = 147.165 Ft
Meqállapodás alapián beuta[ ÓföHeák támooakis: -609,241 Ft
Különbözet: 462.076Ft

A kütönbözet összege: 462.OT6,-FI, mely osszeget Földeák Közsé g önkormányzata a
többi tií rsulási elszámolással egyidőben, előre egyeztetett napon utal át oföldeák Közsé g
Önkormán yzata köttsé gveté si számlájára.



Földeák közsé g Polgármesteré tól
6922 Földeák Szent L. té r 1.

.hu Tel.: 62t524-092

rÖloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

59 1202L (l.28.) szÁnnÚ HATÁRoZATA

Tárgy: Az óvodaiellátás 2a21' é vi költsé geinek megosztása

HATÁRoZAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
mÓdosí tásáról szóló 2011.é viC)fiVlll. törvé ny46.s. (4) bekezdé sé oen toglalt jogköróen
qljárva' Földeák Té rsé gi Szociális, Egé szsé gtigyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai-Önkórmányzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján az óvodai ellátás 202í . é vi költsé geinek
megosÍ ását _ mely a határozat mellé kleté t ké pezi- é s azt jóváhagyia.

Errólé rtesí té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák_oföldeák közsé gek jegyzője
_ Fo-ldeáki Gye rmekmosoly Óvoda inté zmé nyvezetője
- KQH, Földeák pé nzügy4icsoportja
- KoH oföldeáki Kirendeltsé g pé nzügyi előadója

Földeák' 2021.január 28.

polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Földeák Szent L. té r 1.

Tel.:621524-092

MEGÁulAPoDÁs

a Földeák Té rsé giSzociális, Egószsé giigyi, Gyermekjólé tié s ÓvodaiÖnkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás alapján

az óvodai ellátás 2021. é vi költsé geinek megosztásáról

Óronaet Közsé g Önkormán yzatátterhe |i ;

Az óvodai ellátást biztosÍ to Foldeáki Gyermekmoso! Óvoda 2021' é vi szemé lyi kiadásaí
csökkentve a szemé lyi kiadásokra járó normatí v támogatással, gyermeklé tszám _ arányos
ré sze:

2021. é vi szemé lyi + járulé k kiadások:

(F0
2021. óviterv
66.000.000

2021. é vi normatí v tám.(szemé lvi) _64.670.550
2021. é vi költsé g-megosztás alapJa:
Gyermeklé tszám-arányos megosztás :

í .329.450

L2a21'é v : 1.329.450 Ft / 103 fő* 11 fő = 739.149 Ft
Összesen: 739'149 Ft

l A bé radatok a 2020. é ví  té nyadatok alapján lettek kalkulálva. A lé tszámadatok a szeptemberi
pontos adatok alapján korrigálva lesznek, mind a földeáki, mind az óföldeáki lé tszám
vá\tozhat.l

amely összeget havi 61.596 Ft_os ré szletekben utalja Ótorueat Közsé g Önkormányzata
Földeák KÖzsé g Önkomnánpatának költsé gveté si számlájára a nettó finanszí rozás
megé d<ezé sekor, legké sőbb az azt követő napon.

Földeák, 2a21' január 25.

HaJnalGábor
Földeák kÖzsé g polgármestere

$imonné  slnkó Erlka
Ótotoeár közsé g polgármester



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L' té r 1.

e-mai I :foldeak@foldeak. hu Tel. : 621 SZ4-092

rÖloeÁx KÖzsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

60 12021.(l.28.} sz{nnÚ HATÁRoZATA

Tárgy, A háei segí tsé gnyú jtás 2021. é vi költsé geinek megosztás áról, pé nzú gyi hozzájárulás
biztosí tásáról szóló megállapodás

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosÍ tásáról szóló 2afi. é vi CXXVlll. törvé ny 46.s. (4) bekezdé sé oen togtatt jogkörú en
9liárva' a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s Óvodai-Ónkórmányzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján a Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szoóiatis
lnté zmé ny kereté n belÜl működő házi segftsé gnyú jtás 2021. evi-'xoltsé geinek
megosztásáról, pé nzügyi hozzájárulás biztosí tásáról szóló megállapodást - mely a
határozat mellé kleté t ké pezi- é s azt jóváhagyia.

Errőlé rtesí té st kap:

- Földeák közsé g polgármestere
_ oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák_oföldeák közsé gek jegyzője
- Fö-ldeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi-é s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
- KQH' Földeák pé nzÜgyi csoportja
- KoH oföldeákiKirendeltsé g pé nzügyielőadója 

.'.': '

,?rÍ  :'
Földeák' 2021.január 28.

nal Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail :foldeak@fotdeak.hu Tel. ; 62i524-092

MEGÁlt_APoDÁs

a Földeák Té rsé gi$zgciális, Egé szsé gÜgyí , Gyermekjólé tié s Óvodaí Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapod ása alapján

a Szociális é tkeztetós 2021, é vi költsé geinek mógosztásaiót, pé nzÍ lgyi hozzájáruláe
blztosÍ tásáról

l. Óronea* Közsé g Önkormányzalátterheli:

|-.cs9n-o$d. Megyei szivárvány otthona által klszám!ázott té rÍ té sl dí J é s a szociális
$keá9té stjgé nYbevevó gzemé lyek befizetgtt tárÍ tási dí ia köái kÍ tlönbózetet a Földeáki
Egyesí tett Egé szsé gÍ lgyl{a Szoclálls lntózmány havonta, utólag kle?Ámlázza ÓrorJáál
Kilzsé g Ön ko rmán yzata ié szé re.

ll. FöldeákKözsé gönkormányzatátterhelil

A Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyi lnté zmány költsé gveté se alapján az É tkazteté s feladat
kjadásai, inté zmé nyi saját bevé telei (mely tártalmazza az Ótoruear Közsé g
Ön kormá n yzatának kiszámlázott ös szeg et) kdzti ru lo n bozet áta dott jen=""ixozké nt.

Ftildeák, 2a21.január 25.

HajnalGábor
Földeák kozsé g polgármestere

simonné  Sinkó Erika
Órorueat kozsé g polgármestere



rÖloeÁx xÖzsÉ o
poleÁnnnesreRÉ nex

ffi na21.(l.28.) szÁttÚ nnrÁnozara

Tárgy; A é tkezteté s 2021. é vi költsé geinek megosztásáról, pé nzÜgyi hozzájárulás
biáosí tásáról szóló megállapodás

HATÁRozAT

Fcildeák kozsé g Önkormányzat_ Ké pviselő-testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gáborpolgármester a katasárófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó 'egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló zan.é vi CXXVtlt. törvé ny46.s. (4) bekezdé sé uen tóilalt jogkörú en
eljárva, a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s ÓvooaiÖntáráanyzaii
Társulás Társulási M9o.1|ano!ása alapján a Földeáki-Egyesí tett Egé szsé gügyi é s szoóiátis
lnté zmé ny kereté n belül működő é tkezteté s 2021' é i'i t<onseleinek- rí bgosztásáról,
pé nzügyi hozzájárulás biáosí tásáról szó!ó megátlapodást _ mei-y a határozat mellé kleté t
ké pezí  - é s aztjóváhagyja.

Enől é rtesí té st kap:
- Földeák közsé g polgármestere
- ofoldeák közsé g polgánmestere
- Földeák-Oföldeák kozsé gek jegyzője
- Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyí _é s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
- KQH, Földeák pé nzÜgyi csoporqá
- KoH oföldeáki Kirendeltsé g pé nzügyi előadója

Földeák, 2021.január 28.

Földeák közsé g Po|gármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

Tel.:621524-092

nal Gábor
polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré lől
6922 Földeák szent L' té r 1'

Tel.:621524-092

MEGÁllAPoDÁ$
a Foldeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gÜgyí , Gyermekjólé tiós Óvodaí Önkormányzati

Társulás Társulásí  Megállapodása alapján
a Házi segÍ tsé gnyú jtás 202í ' é vi költsé g€inek megosztásáról

t. lföldeákKözsé gÖnkormányzatátterheti:

- A szociális gondozó szemé lyi + Járulé k költsé g 2l3-a,
- a szakmaivezetó (int.vez.) ellátott-arányos (202í . é vitervezett) szemé lyi+járuIé k

költsé gé nek 28 oÁ-a,

- fix dologi,
- levonva a várható normatí va összegé t, valamlnt avárhatő bevé telösszegé t

í . Kiadás:
- szociális gondozó: (szemé lyi+járulé k - 2l3) 3,325.341 Ft* 2l3 = 2.168.894 Ft
_ szakmaí vezető (int.vez.)ellátott arányos (202a. é viterv 24 %o\

szemé lyi kiadásai 2.527.200Ft* 28o/o= 606.528 Ft
fix doloqi: 300.000 FtÖsszesen: lolslzz rt
2. Bevé tel:
' gondozottak befizeté se tervezett 1Ótouear;
_,,várható normatí va_bev.társ. által ell.( * 6 fő%29 eFt) - 2.574.000 Ft
Összesen: -z.isl.sooTt

Fizetendő összeg: 321,422,- Ft, melyet havi 26.785 Ft-os ré szletekben utalja Ótoueat
Kozaé g onkormányzata a Földeákí  Egyesí tett Egé szsé gugyi é s Szociális lnté zmé ny
köftsé gveté si számlájára a nettó Í inanszí rozás megé rkezé sekor, legké sőbb az azt követó
napon.

ll. Földeák Közsé g Önkormányzatátterheli:

A Foldeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi lnté zmóny költsé gveté se alapján a Házi segÍ tsé gnyú jtás
feladat kiadásai, inté zmé nyi saját bevé tele, lfoldeák Kozsé g Önkormányzatának
hozzájárulás a közti kij lo n bözet átad ott pé nzeszközké nt.

Fcildeák, 202a, január 25.

Ha|nalGábor
Földeák közsé g polgármestere

- 180.000 Ft

$Imonné  $lnkó Erlka
Ótotoeár közsé g polgármester



Földeák közsé g Polgármesteré tóI
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mai I :foldea k@foldeak. hu Tel. : 621 524-092

pöloeÁx KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

62l2a21.(l.28.} szÁmÚ HATÁRoZATA

Tárgy: A Családsegí tő é s Gyermekjólé ti Szolgálat 2021. é vi költsé geinek megosztásáról,
pé nzü gyi h ozzőjár ulás b iztos í tá sá ról szó ló megá l la podá s

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkornányzat Ké pviselő-testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásáról szóló 20í í . é viCXXVlll. törvé ny46.$. (4) beiezdé sé oen toglalt jogköóen
9ljárva' a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s Óvooai-Önkórilányrzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján a Foldeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi é s Szoóiális
lnté zmé ny kereté n belÜl működő Családsegí tó é s GyermekióÉ ti szótg?iat 2021. é vi
költsé geinek megosztásáról, pé nzügyi hozzá|árulás biztosÍ talarol szótó megállapodást
,_ mely a határozat mellé kleté t ké pezi- é s azt jóváhagyja.

Erről é rtesí té st kap:
- Földeák kÖzsé g polgárr'nestere
_ oföldeák közsé g polgármestere
- Frildeák_oföldeák közsé gek jegyzője
- Fö-ldeaki Egyesí tett Egé szsé gügyi_é s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
_ KQH, Földeák pé nzÜgyi csopbrtjá
- KoH ofoldeáki Kirendeltsé g pé nzugyi előadója

Földeák' 2021.ianuár 28.

t
nal Gábor

polgármester



Földeák közsé g Polgármest eré Í ől
6922 Földeák Szent L. té r 1.

.hu Tel.: 621524-092

MEGÁt-t-APoDÁs
a Földeák Té rsé giSzocjálí s, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé ti é s ÓvodaiÖnkormányzatí

Társulás Társulási Megállapodás alapján
a CsaládsegÍ tő- ós Gyermekjólé ti $zolgálat 2021, é vi koltié geinek megosztásáról

l. lroloear Közsé g önkormán yzatátterheli:

A Családsegí tő- é s Gyermekjólé ti Szolgálat 2021. é vi tervezett kiadásai (családgondozó
munkatársak szemé lyi+járulé k+dologi) csókkentve a normatí v támogatással, lakosságszám-
arányos ré sze;

2a21. é vi tervezett kiadások clsszesen: 5.500.000 Ft
?9?'!. É vilqlma,tí v tamoqatás: 4.10o.o0o Ft
2021, é vi költsé g-megosztás alapja: 1466pggp1

Lakossággzám-arányos megosztás :

1.400'000 Ft l 3.544tő*482 fő = í 90.888,- Ft

1mely'ös1zeget havt í 5.907,- Ft-os ré szletekben utafa ÓfoEeák Közsé g Önkormányzala
Fcildeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyi é s Szociális lnté zmé ny költsé gveté si siámlájára a nettó
finanszí razás megé rkezé sekor, legké sőbb az azt követő napon.

"A normatí v támogatásokat a szé khely onkormányzat Önállóan jogosult igé nyelni a
kciltsé gveté si törvé ny alapján.
(fajlagos összeg : 4. 1 00.000, - Ftl számí tott lé tsám/é v)

ll. Földeák Közsé g Önkormán yzatátterheli :

A Földeáki EgyesÍ tett Egé szsé gtlgyi lnté zmé ny költsé gveté se alapján a Családsegí tő_ é s
Gyermekjólé tiSzolgálat kiadásaié s ÖfoHeak Kcizsrág Önkormányzatának hozzájárulása köáí
különbözet átadott pé nzeszkozké nt.

Földeák, 2021,január 25.

Hajnal Gábor
Földeák közsé g polgármestere

Simonné  Sinkó Erika
Ótotoeax közsé g polgármestere



Földeák közsé g Polgármesteré töl
6922 Földeák Szent L. té r 1.

.hu Tel.: 621524-092

FöLDEÁK KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

6312021.(l.28.) szÁMÚ HATÁRoZATA

Tárgy; A Vé dőnői Szolgálat 2021. é vi költsé geinek megosztásáról, pé nzügyi hozzájárulás
b2tos í tásáról szóló megállapodás

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete hatásköré ben eljáró Hajnal Gáborpolgármester a katasztrófavé delemröl é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosí tásárólszóló 2011.é viCXXVlll. törvé ny46.s. (4) bekezdé sé len tóilaltiogkö/6en
eljárva, a Földeák Té rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s ÓvooaiÖntárilánpáii
Társulás Társulási Megállapodása alapján a Földeáki-Egyesí teft Egé szsé giigyi é s Szoóiál6
lnté zmé ny kereté n belül mijködő Vé dónői Szolgálat zozí . evi köftsé geineÍ  riágosztásáról,
pé nzügy|hozzájárulás biáosí tásáról szóló megállapodást - mely-a határozat mellé kleté t
ké pezi - é s aztjóváhagyia.

Erről é rtesí té st kap:
_ Földeák közsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
_ Földeák_Öföldeák közsé gek jegyzője
- Földeáki Egyesí tett Egé szsé gtigyi_é s Szociális lnté zmé ny inté zmé nyvezetője
- KQH, Földeák pé nzÜgyi csop=ortjá
- KoH oföldeáki Kirendeltsé g pé nztigyi előadója

Földeák, 2021.január 28.

Gábor



Földeák közsé g Polgánrresteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail :foldeak@foldeak. h u Tel. : 621 524-092

MEGÁt_lADoDÁs
a FÖldeák Té rsé gisz.ociális, Egé szsé gÜgyi, Gyermekjólé tié s Óvodaí Önkormányzati

Társulás Társulási Megállapodása alapján
VádőnőiSzolgálat 2021. é vi költsé geinek-melosztásáról, pé nzí ,igyi hozzájárulás

blztosÍ tásáról

l. Óföldeák Közsé g önkormányzatát terheli:

|. vea.$oi Szolgálat kiadásai (szemé lyi jellegű kí adások, munkaadói járulé kok, é s a
felmerülő termé szetbeni juttatások, dologi kiadáiok) csökkentve az oÉ P flnanszÍ rozás
összegé vel, a fen nmaradó összeg lakosságarányosan megosztva:

Vé donői Szolgálat kiadásaiösszesen (?021. é ví terv); 14.9o0.0oo Ft
9Ei fila'nlzlro4ás (2021. terv ): _ 13.700'ooo Ft2021.é viköltsé g.megosÍ ásalapiátké pezőktllönbözetffi
Földeák lakosságszáma: 3.0s2tő

3.544 fő

Lakosságszám-arányos megosztás: í  .200.000 Ft t3.54 tő * 482 tő= 163.205 Ft

1mely ös1zeget haü {3.600 Ft-os ré szletekben utafia lfoldeák Kozsé g Önkormányzata a
Földeáki Egyesí tett Egé szsé gÜgyi é s Szociális lnté zmé ny koltsé gveté siszámlájára 

-a 
nettó

finanszí r ozá s m eg é  rkezé se ko r, leg ké sőbb az azt követő n a pon.

ll. Földeák Közsé g Önkormányzatát terhell:

A Fóldeáki Egyeeí tett Egé szsé gü9v1 lnté zmé ny kÖltsé gveté se alapján a Vé dőnői Szolgálat
kiadásai, inté zmé nyisaját bevé tele, Ófoldeák Közsé g Önkormányzatának hozzá1árulása k<izti
kü lon bözet átadott pé nzeszközké nt'

Foldeák, 2a21 .január 25.

Ha|nal Gábor
Foldeák közsé g polgármestere

Slmonné  $lnkl Erlka
Óroruear kÖzsé g polgármestere



Földeák közsé g Polgármesteré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail:foldeak@foldeak.hu Tel.: 62/524-092

FöLDEÁK KözsÉ G
PoLGÁRMESTERÉ NEK

6412021.(I.28.) szÁmÚ HATÁRoZATA

Tárg1 A bölcsődei ellátás 2021' é vi koltsé geinek megosztásáről, pé nzú gyi hozzájárulás
biáosí tásáról szóló megállapodás

HATÁRozAT

Földeák közsé g Önkormányzat Ké pviselő_testijlete hatáskÖré ben eljáró Hajnal Gábor
polgármester a katasárófavé delemról é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek
módosÍ tásáról szóló 2a11. é vi CXXVlll. törvé ny 46.s. (4) bekezdé sé ren tóglatt jogkör6en
eljárva, a FÖldeák T9rsé giSzociális, Egé szsé gügyi, Gyermekjólé tié s ÓvooaiÖnkóráányzati
Társulás Társulási Megállapodása alapján a Földeáki EgyesÍ tett Egé szsé gügyi é s Szoóiális
lnté zmé ny kereté n belül működő bölcsódei ellátás 2o2i. é vi kö[sé geine[ ribgosxásáról,
pé nzügyi hozzájárulás biáosí tásáról szóló megállapodást - mely a határozát mellé kleté t
ké pezi - é s azt jóváhagyja.

Erről é rtesí té st kap:
- Foldeák közsé g polgármestere
- oföldeák közsé g polgármestere
- Földeák-oföldeák közsé gek jegyzője
_ 
|_{9prL! Egyesí tett Egé szsé gügyi-é s Szociális lnté zmé ny inté zmé nylezetője

- KoH, Földeák pé nzügyicsoportja
- KÖH Óroueati Kirenóefisé g'pé Ázügyi előadója

Földeák' 2021.január 28.

Gábor



Földeák közsé g Polgármest eré től
6922 Földeák Szent L. té r 1.

e-mail ;foldeak@foldeak.hu Tet. : 62/524-092

MEGÁlt_ADoDÁs

a Foldeák Té rsé gí  $zocí ális,.Egé szsé gÜgyi, Gyermekjólé ti é s Óvodai Önkormányzatí
Társulás Társulási Megállapodás alapján

a Bölcsódel ellátás 2021. é vl költsé selnek megjosztásáröi, pé nzlhgylhozzá!áru|ás
biáosftásáról

l. lföHeákKözsé gÖnkormányzatátterhell:

A bölcsődei ellátás normatí vával nem fedezett ré sz egy ellátottra esó osszege;

?9?1 . é vi szemé lyi j ellegű kiad ások (szemé  lyi+járulé k) : 33.312.998 Ft

s$szessn; 35,312.999 Ft
i?9?1'é ,v!!!9ryatí v támooatás: - tg.zzs.ooo rt
2021. é vl költsé gmegosztás alap|a: Í 6Jse998 Ft

Gyermeklé tszá m-arányos megosztás :

2021.é v : 16.086'998 Ft / 20 tő - 1 fő = 8o4.35o FtŐsszesen: 804.350 Ft

1mely összeget havl 67.a29 Ft-os ré szletekben utalja Ótoneax Közstág Önkormányzata
Földeák Közsé g Önkonnányzatának költsé gveté si számlájára a njtto finanszí iozás
megé d<ezé gekor, legké sőbb az azt követő napon.

ll. FöldeákKözsé gÖnkormányzatátterheli:

A Földeáki Egyesí tett Egé szsé gügyi lnté zmé ny kÖltsé gveté se alapján a bolcsődei ellátás
!igdá9ai' inté zmé nyisaját bevé tele, Óföldeák Kozsé g Önkormányzatának hozzá4árulása koztí
kÜlcinbözet átadott pé nzeszkozké nt.

Földeák' 2021'január 25.

Hajnal Gábor
Földeák közsé g polgármestere

Slmonné  Sinkó Erika
Óroueer kozsé g polgármestere


