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Tisztelt Elnök Úr!


A Társulási Tanács 57/2011. /IX.30./ számú határozatában foglalt felkérésének eleget téve előterjesztem a kistérségi ebrendészeti telep 2012. évi működési és finanszírozási rendszerére vonatkozó javaslatomat.
A javaslat alapja a jelenlegi, egyszeri beszerzéstől megtisztított, tényleges működési költség. A mellékelt kimutatás a költséget felosztja állandó és változó elemekre. A változó költség elemei közé a gépjármű költségtérítés azon része került, amikor befogás céljából használta, valamint az oltóanyag, az összesen alatt pedig egy kutya befogásának a költsége szerepel. A május közepétől történő működés során a kimutatás készítésének időpontjáig /2011. október 26./ 169 kutya fordult meg a telepen, ezt átlagoltuk, így 34 kutyával számoltunk egy hónapra. Ennek alapján 14.637 Ft/kutya állandó költség és 9720 Ft/kutya változó költség jelentkezik. Ezek egymással 60-40% arányban állnak.
Felmerült ui. az a javaslat, hogy az állandó költséget a települések lakosságarányosan, a változót pedig a beküldött ebek száma alapján finanszírozzák.
Az a –jelenleg a Társulás és a települések között megkötött megállapodás II. fejezet 8. pontjában rögzítet – megoldás, hogy az elhelyezési napok alapján kell kiszámítani a tényleges hozzájárulást, a működési tapasztalatok alapján minden szinten /Társulási Tanács, jegyzők/ elvetésre került.
A tartásnak ugyanis – tekintve, hogy az élelmiszer ingyen kerül beszerzésre – nincs költsége, a bekerülés a jelentős kiadás. /A befogás, valamint az azt követő oltás./
Így a kutya az első napon benne van 25.000 Ft-ban, a továbbiakban mindegy meddig van a telepen, nem növekszik a kiadás, mert ha kikerül, azt megfizetik, ha elaltatásra kerül, azt már beszámoltuk.
Az állandó fenntartási költséget egy lakosra számítva a 2011. január 1.-i lakossági adatok alapján /57.180 fő/ az idei adatot 12-vel szorozva 5.971.740,-,104 Ft/fő/év számot kapunk. Ha a változó költséget is hozzáadjuk, és havi átlagban 34 db kutya befogásával számolunk, akkor 4.589.871 Ft/év +5.971.740=10.561.611:57180 fővel=184,7 Ft/fő/év adat jön ki.
A becsült működési költség 165,5 Ft/fő/év volt.
Ez a szám egyébként azt mutatja, hogy a becslés jó volt, az egyszeri beszerzéssel együtt 189 Ft/fő/év volt a hozzájárulás és mint azt a Tisztelt Társulási Tanács az elmúlt ülésen jóváhagyta, meg tudtuk valósítani a gépkocsi beszerzést, további eszközöket, valamint a férőhelybővítést.
Megjegyzendő, hogy a fenti költség számított, a szeptemberi hónapot vetítettük egy évre, amikor már nem közhasznú foglalkoztatásban voltak a dolgozók. A tényleges kiadás a szeptember 30.-i ülésen elfogadott beszámoló szerint alakul. Erre a számításra a 2012. évi kiadások becslése miatt volt így szükség.
Miután ilyen jellegű beszerzésekre a továbbiakban nem lesz szükség, csak karbantartás pótlás, javítás merül fel, a telep működőképessége fenntarthatónak látszik a kéttényezős finanszírozási formában is.
Az idei évhez képest a jelenlegi tudásunk szerint a következő változások várhatóak:
	minimálbér emelkedés 94.000 Ft-ra

benzin, gázolaj jövedéki adója, ÁFA-ja
ÁFA 25-ről 27%-ra 

Ennek alapján számításunk szerint az állandó fenntartási költség 16.409 Ft/kutya összegre nő, a változó pedig 10.145-re. Ily módon az arány 62/38%-ra módosul.
Lakosságszámra vetítve pedig: 557.889 x 12=6.694.668:57.180=117 Ft/fő/év.
Javaslom, hogy a tárgybani megállapodást a fentiek alapján az alábbiak szerint módosítsuk:
	a 3. 4. pontból hagyjuk ki az elhelyezési napok számát tartalmazó nyilvántartás szövegrészt, tekintve, hogy megállapítottuk, nem releváns.

a II. fejezet 4. pontjában vezessük át a kéttényezős finanszírozási megoldást a következők szerint: 
„4. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulási Tanács által a tárgyévre jóváhagyott, az állandó fenntartási költség számított összegét lakosságarányosan, havonta előre finanszírozzák, a havi hozzájárulás összegét a tárgyhót megelőző hó 28. napjáig a Társulás számlájára utalják.
A Társulási Tanács által változó költségként jóváhagyott Ft/eb összegben megjelölt költséget pedig negyedévente, utólag, a működtető által a Társulás részére megküldött kimutatás alapján a telepre a településről beszállított ebek száma alapján finanszírozzák. A hozzájárulást a negyedévet követő hó 15. napjáig a Társulás számlájára utalják. A Társulás a fenti hozzájárulást az esedékes, lakosságarányos finanszírozással együtt utalja ezt a működtető számlájára.

	a II. fejezet 8. pontjában a tényleges elhelyezési napok szerinti elszámolás helyett a következőket javasoljuk rögzíteni:

„8. A Társulás és az önkormányzatok a tárgyévi hozzájárulás összegéről a működtető tényleges költségeket tartalmazó kimutatása alapján legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig számolnak el. Amennyiben hiány keletkezik, úgy a Társulási Tanács döntése szerint egyszeri pótbefizetés, vagy a következő évi hozzájárulásban kompenzált befizetés terheli az önkormányzatokat. Ha maradvány képződik, a következő évi hozzájárulást ennek figyelembe vételével kell megállapítani vagy a finanszírozást addig szüneteltetni, míg a maradvány felhasználásra nem kerül.


Tisztelt Elnök Úr!

Szükségesnek tartanánk továbbá határozatban rögzíteni, hogy a Társulási Tanács a hivatkozott megállapodásból eltérően a 2011. évi finanszírozást nem az elhelyezési napok, hanem lakosságarányosan hagyja jóvá, ellenkező esetben nincs meg a forrása az 57/2011. /IX.30./ számú határozatban jóváhagyott eszközbeszerzésnek.
Ezt a változást a 2011. évre visszamenőlegesen a megállapodásban is rögzíteni kell.

Köszönjük a további bizalmat, reméljük a jövőben is sikerül a lehető legnagyobb takarékosság mellett, hatékonyan, valamennyi település megelégedésére működtetni a telepet.


Kecel, 2011. október 28.
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