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Készült: Nyírbogdány
üléséről

Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2014. február 5-i

Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Törő Lászlóné
Buzák Zsolt
Terdik Tibor
Hajzerné Oláh Ildikó képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint a tanácskozási joggal megjelentet.
Megállapította, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
testületi tagból 5 fö jelen van.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásán kívül a következő
napirend megtárgyalását is.
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(Írásbeli előterjesztés alapján)
A testület a meghívóban szereplő napirendi pontok valamint a felvett napirend megtárgyalását
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Napirend (1. tsp.):
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét
érintő fontosabb intézkedésekről.
Előadó Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
Balogh Tibor polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta kérdezte, hogy ezzel kapcsolatban
kérdezte észrevétele?

van-e valakinek

Kérdés észrevétel nem érkezett a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő - Testülete
4/2014. (II. hó. 05 . nap) határozata
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről
A Képviselő-testület:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a
testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri
beszámolót elfogadta.

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor sk.
polgármester
Napirend (2. tsp.):

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogyanapirendet
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is
tárgyalta. Felkéri a szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Hajzerné Olállldikó Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy több pontban módosult a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény, melynek értelmében változásokat kellet eszközöini a
helyi rendeletünkben is.
A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
1/2014.(I1.05.) rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Nyírbogdány Község
szociális ellátásokról

Önkormányzatának
szóló 1993. évi

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
III. törvény 132.§.(4) bekezdésében, kapott
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felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következöket
rendeli el:

1.§.
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 1/2013. (II.14.) rendeletének
a.)3.§ (1) abekezdésének 5. pontját,
b.)12.§ (1) bekezdését,
c.)12.§ (1) bek. a) pontját,
d.)12.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2.§.
Képviselő-Testület
egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2013. (II.14.)
rendeletének 11.§. hatályon kívül helyezi.
3.§.
Képviselő-Testület
egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2013. (II.14.)
rendeletének 13.§. (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
"A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot a Szociális és Egészségügyi Bizottság
állapítja meg."

4.§.
Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 24/2005. (XII.30) rendelet
5.§-át hatályon kívül helyezi.

5.§.
Önkormányzati segély
Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 1/2013. (11.14.) rendelete az alábbi ll.§-al egészül ki:

,,11. §. (1)A Képviselő-testülettől
átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság az e
rendeletben
meghatározottak
szerint nyújt önkormányzati
segélyt a létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan
vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen de nem kizárólagosan ha a kérelmező
igazolt módon:
a) elemi csapás, hosszabb legalább 10 nap kórházi ápolással járó, 1 hónapot meghaladó tartós
tartós betegség illetve táppénzes állomány, 8 napon túli gyógykezeléssei járó baleset, a
családfenntartó halála miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved.
(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése, valamilyen előre nem
látható esemény miatt veszélyeztetve van, jövedelem kiesése, váratlan a létfenntartást
veszélyeztető többletkiadása keletkezik.
(4) A Szociálsis Bizottság önkormányzati segélyt nyújt:
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a) rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartási gond esetén
b) temetési költségek enyhítésére
12.§. Rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartási gond esetén önkormányzati segélyben kell
részesíteni azt a 11.§.(2). és (3). bekezdése szerint rendkívü li élethelyzetbe került vagy
létfenntartási gonddal küzdő személyt akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő
és egyedül élő esetén a 250 %-át nem haladja meg és a szociális körülményeinek feltárásában
együttműködik a Nyírbogdány Község Polgármesteri Hivatalával.
13.§. Önkormányzati segély megállapítása előtt minden esetben kömyezettanulmányt kell
készíteni. A rendkívüli élethelyzet és létfenntartási gond megállapításához a kérelmező
lakhatási és életkörülményeinek részletes ismerete szükséges.
14.§ (1) Az önkormányzati segély alkalmanként adott összege nem lehet kevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-ánál és nem haladhat ja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
(2) Az önkormányzati segély családonként egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal
állapítható meg.
13.§ (1) A temetés költségeinek enyhítésére önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető,
ha a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át.
(2) A segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
valamint a családban élők jövedelemigazolását. A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől
számított 1 hónapon belül lehet előterjeszteni.
(3) Az elhunyt személyeltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege a helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség lO%-a.

6.§.
Ez a rendelet 2014.február 5-én lép hatályba."

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (3. tsp.):
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
üléstervének megalkotására
Előadó Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

2014. évi
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Balogh Tibor polgármester:
Elmondta, hogy ezt a napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta. Felkéri először a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, 4 igen szavazattal elfogadta és a
képviselő testület felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.

Bizottság

elnökét,

hogy a

Hajzerné Olál Ildikó Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja.

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Képviselőt-estületének
5/2014.(II hó. 05.nap) számú határozata

A Képviselőtestület 2014. évi üléstervéről

Az ülés időpont ja

2014. február

2014. április

Napirendre

kerülő tárgyak

Napirend
előadója

Előterjesztés
elkészítés
határideje

Az előterjesztést
véleményező szerv

l./Előterjesztés az önkormányzat
t2,014.évi költségvetésének
megalkotásához

polgármester

2014.01.31.

bizottságok

2./ Közbeszerzési terv elfogadása

polgármester

2014.01.31.

pénzügyi bizottság

1./2013. évi zárszámadási rendelet

polgármester

2014.04.14.

~

megalkotása

pénzügyi
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2./Beszámoló az önkormányzatnál
végzett belső ellenőrzési
tevékenységről
3./2014. évi 1. negyedévi előirányzat
módosítás

2014. június

2014. szeptember

2014. november

2014. december

jegyző

2014.04.14.

bizottság
pénzügyi bizottság

polgármester

2014.04.14.

4./ Beszámoló Nyírbogdány Község kuratórium
Tehetséges Gyermekeinek
elnöke
Tanulásáért Közalapítvány 2013. évi
tevékenységéről, a közalapítvány
2013.éviközhasznúsági
jelentésének jóváhagyása

2014.04.14.

1./Beszámoló a település könyvtári,
közművelődési feladatellátásáról

könyvtáros

2014. 06. 23.

2./Tájékoztató a roma nemzetiségi
önkormányzat működéséről

elnök

2014.06.23.

1./Beszámoló az önkormányzat 1.
féléves gazdálkodásáról.

polgármester

2014.09.15.

pénzügyi bizottság

2./11. negyedéves előirányzat
módosítás

polgármester

2014.09.15.

pénzügyi bizottság

1./Előterjesztés az önkormányzat
2015. évi költségvetési
koncepciójára.

polgármester

2014.11.10.

bizottságok

2./Tájékoztató az önkormányzat
2014. évi háromnegyed éves
költségvetésének teljesítéséről, Ill.
negyedévi előirányzat módosítás.

polgármester

2014.11.10.

pénzügyi bizottság

3./Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal működéséről

jegyző

2014. 11.10.

bizottságok

l./Beszámoló
a
község rendőrség
közbiztonságának
helyzetéről,
valamint a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről.

2014.12.15.

2./ Beszámoló a védőnői szolgálat
működéséről.

védőnő

2014.12.15.

3./Közmeghallgatás

polgármester

2014.12.15.

4./2015. évi munkaterv megalkotása

polgármester

2014.12.15.

A Képviselő Testület előtt álló feladatok megvalósulása érdekében:

pénzügyi bizottság

szociális bizottság
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Szervezési feladatok
A polgármester rendszeres kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival, a civil szervezetek és
gazdálkodó szervek vezetőivel.
A jegyző szervezi és elősegíti a Képviselő-Testület
üléseik előkészítésében, döntéseik végrehajtásában.

és a bizottságok működését, részt vesz

A Bizottságok tevékenységük során figyelemmel kísérik a testületi döntések végrehajtását,
közreműködhetnek
különböző ellenőrzések,
vizsgálatokban
és azok tapasztalatairól
tájékoztatják a Képviselő-Testületet.
A Képviselő-Testület munkatervét annak elfogadását követően minden érintett részére
megküldjük, hogy az érintettek betervezett feladat megvalósulása érdekében kellő időben
tájékozódjanak beszámolási kötelezettségükről.

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (4. tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
bizottság elnökét a bizottsági álláspont ismertestésére.

Bizottság és a Szociális,
Felkéri először a pénzügyi

Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az előterjesztést
elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.

Bizottság

elnökét,

hogy a

Hajzerné Olál Ildikó Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirend et a szociális bizottság megtárgyalta és 3 igen szavaz attai elfogadta és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja.

Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület

5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
6/2014. (II. hó 05. nap) határozat
Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására
A Képviselő-Testület:

1./ Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évben nem tervez közbeszerzési
közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint elfogadta.

eljárást,

Nyírbogdány Község Önkormányzata
2014. évi közbeszerzési terve

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
szerzödés
adott
teljesítésének
közbeszerzéssel
várható
összefüggésben
időpont ja vagy
előzetes
a szerződés
összesített
időtartama
tájékoztató
közzétételé re?

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyísége'

CPV Irányadó
kód eljárásrend

Tervezett
eljárási
tipus

az eljárás
megíndftásának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpont ja

1.. Árubeszerzés
ll. Építési
beruházás
Ill. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (5. tsp.):
Nyírbogdány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
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Balogh Tibor polgármester:
A napirendhez tartozó előterjesztés mindenki számára kiosztásra került. A törvényi
meghatározások alapján az önkormányzat saját bevételei összegét, valamin az adósságok
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét meg
kell határozni.
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét a bizottsági álláspont ismertestésére.
Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a napirendet megvitatta és 4 igen szavazattal elfogadta és a
képviselő-testület féli is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (II. hó 05.nap)
határozata
Nyírbogdány Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására

Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összegei
MEGNEVEZÉS

Sorszám

Helyi adók

01
díjak

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyon i érték jog értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel

04

Részvények,

05

ű

részesedések

Kezességvállalással
megtérülés
Saját bevételek

2017.

3

4

5

értékesítése

privatizációból
kapcsolatos

(01+ .••. +07)

62000

65000

65000

500

500

500

ÖSSZESEN
6=(3+4+5)

6

192000

02

Díjak, pótlékok, bírságok

Vállalatértékesítésböl,
származó bevételek

2016.

2

1

Osztalék, koncessziós

2015.

1500

06

~

07
08

62500

65500

65500

193500
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Saját bevételek

(08. sor) 50%-a

09

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (1I+ ..... +17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Felvett, árvállalt kőlcsőn és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt

13

megtestesítő

értékpapír

Adott váltó

14

Pénzügyi lizing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból
kötelezettség

eredő fizetési

18

Felvett, átvállalt
tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt

21

megtestesítő

értékpapír

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból
kötelezettség

eredő fizetési

Fizetési kötelezettség
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
saját bevétel (09-26)

összesen
csökkentett

Balogh Tibor sk.
po lgármester

32750

32750

96750

31250

32750

32750

96750

17

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+ ..... + 25)
hitel és annak

31250

25
26
27

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Napirend (6.tsp.):
Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének megalkotására
Előadó Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Balogh Tibor polgármester:
A napirendet a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság és a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta.
Felkéri először a pénzügyi bizottság elnökét a bizottsági álláspont ismertestésére.
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Terdik Tibor Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság Elnöke:
Elmondta, hogy a bizottság a 2014. évi költségvetésének megalkotásáról szóló napirendet
megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Balogh Tibor polgármester:
Felkéri a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális
napirenddel kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét.

Bizottság

elnökét,

hogy a

Hajzerné Olál Ildikó Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A napirendet a szociális bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadta és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja.
Kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a napirend et.
A képviselő-testület

5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014. (II. hó 5. nap) rendelete
Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Nyírbogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV.törvény
23.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi
költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre,
Hivatalra terjed ki.

1.§
az önkormányzat bizottságaira, és a Polgármesteri

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§
I)A Képviselő- testület az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetésének
a.) összes bevételeit 247709.-eFt-ban állapítja meg, melynek végösszege tartalmazza a
tervezett finanszírozási műveletek bevételeit is.
b.) Összes kiadásait 247709.-eFt-ban állapítja meg
c.) Felhalmozási célú hiányát 50000.-eFt-ban állapítja meg
(2)
Az (1) bekezdésben meghatározott 50000.-eFt felhalmozási hiány fedezetének
biztosítását belső finanszírozással, felhalmozási maradványból kíván finanszírozni.
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3.§
1.)Az önkormányzat 2014.évi összesített költségvetésében a költségvetési bevételi főösszeg
forrásonkénti, a költségvetési kiadási föösszeg jogcímenkénti megoszlását önkormányzati
szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1.
melléklete tartalmazza.
2.)A működési célú bevételi és kiadási elő irányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati
szinten a 2.1 melléklet részletezi.
Felhalmozási elő irányzatok mérlegszerű bemutatását a
2.2. melléklet részletezi
3.)A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2., mellékletek
részl etezik.
4.)A Beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 3.melléklet, a felújítási kiadások
előirányzatát felújításonként a 4. melléklet részletezi.
5.)Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeit jogcímenként a képviselőtestűlet a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
4.§
A 2.§.-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési
szervenkénti megoszlását, és az éves létszám elő irányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
a 5.1.,5.2.,6.1,6.2., . melléklet szerint határozza meg.

A képviselő-testület az önkormányzat
összegben határozza meg.

5.§
általános

gazdálkodási

tartalékát

26000 ezer Ft

6.§
Az önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújt.
7.§
Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs.
8.§
Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervét a
9.melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§
1.)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról,
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

a kiadási előirányzatok

2.)Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
Képviselő-testületet tájékoztatja.
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3.)A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a tárgynegyedév
utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
4.)A képviselő-testület
másra át nem ruházza.

az általános tartalékkal rendelkezés jogát saját magának fenntartja,

5.)KiegészítŐ támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
Záró rendelkezések
lO.§
1.)E rendelet 2014.február 6-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától
kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 15 napig
tartó kifüggesztésévei gondoskodik

Balogh Tibor sk.
polgármester

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

1/1 melléklet
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2014.
előirányzat

1
1.
Ll.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2
Önkormányzat
működési támozatásai (1.1.+ ... +.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (2.1.+ ... +.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-ből EU-s támogatás
támozatások
belülről
államháztartáson
Felhalmozási
célú

3
101 733
57444

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

40854
3435

27970

-27970

évi

21

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.

(3.1.+ ... +3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
- Vagyoni típusú adók
- Termékek és szolgáltatások adói
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+ ... + 5.10.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (6.1.+ ... +6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnés éhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalás ból megtérülések AH-n
kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n
kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... +8)
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson
kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás tói
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67000
62000
62000
5000

982
615

167
200

24

24

197709

22
11.4.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvánv ízénvbevétele
(12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)
Allamháztartáson belüli megelőlegezések
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek mezszüntetése
Külf'óldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

50000
50000

14.1.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.3.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
14.4.
15.
16.
17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)
KÖL TSÉGVETÉSI
ÖSSZESEN: (9+16)

ÉS

FINANSZÍROZÁSI

BEVÉTELEK

50000
247709

vz melléklet
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-

Bevételi

szám

2014. évi

jogcím

1

előirányzat

2

1.

Önkormányzat

1.1.

Helyi önkormányzatok

1.2.

Önkormányzatok

egyes köznevelési feladatainak

1.3.

Önkormányzatok

szociális és zverrnekióléti

1.4.

Önkormányzatok

kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központositott

1.6.

Helyi önkormányzatok

2.

Működési

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

működési

támogatásai

működésének

3

(1.1.+ ... +.1.6.)

101733
57444

általános támogatása
támogatása

feladatainak támogatása

3435

előiránvzatok

kieaészitő támogatásai

célú támogatások

államháztartáson

belülről (2.1.+ ..• +.2.5.)

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

2.3.

Működési

célú visszatérítendö

támogatások.

kölcsönök

visszatérülése

2.4.

Működési

célú visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

igénybevétele

2.5.

Egyéb működési

2.6.

2.5.-böl EU-s támogatás

célú támogatások

27970

bevételei

Felhalmozási

célú támogatások

3.1.

Felhalmozási

célú önkormányzati

3.2.

Felhalmozási

célú garancia- és kezességvállalásból

3.3.

Felhalmozási

célú visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

3.4.

Felhalmozási

célú visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási

3.6.

3.5.-böl EU-s támogatás

államháztartáson

belülről (3.1.+ ... +3.5.)

támogatások

célú támogatások

bevételek

27970

megtérülések

3.

3.5.

40854

megtérülések
visszatérülése

bevételei

4.

Közhatalmi

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

67000
62000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

62000

23
4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati

adói
5000

és szolgáltatási

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési

5.1.

Készletértékesítés

5.2.

Szolaáltatások

5.3.

Közvetített szolzáltatások

5.4.

Tulajdonosi

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

bevételek

adók

(5.1.+ ... + 5.10.)

982

ellenértéke
615

ellenértéke
értéke

bevételek
167

általános forgalmi adó

200

6.

Felhalmozási

6.1.

Immateriális javak értékesítése

bevételek (6.1.+ ... +6.5.)

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Ezvéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések

értékesítése

6.5.

Részesedések

measzűnéséhez

7.

Működési

célú átvett pénzeszközök

7.1.

Működési

célú garancia- és kezességvállalásból
célú visszatérítendő

kapcsolódó bevételek

7.2.

Működési

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő

célú átvett pénzeszközök

visszatér. ÁH-n kívülről

(8.1.+8.2.+8.3.)

8.3.

Egyéb felhalmozási

támogatások,

megtérülések

kölcsönök

ÁH-n kívülről

visszatér. ÁH-n kívülről

célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI

10.
10.1.

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson

10.2.

ÁH-n kívülről
24

8.1.

10.3.

megtérülések

támogatások kölcsönök

8.

Hosszú lejáratú

24

(7.1. + ..• + 7.3.)

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:

(1+ ..• +8)

kívülről

197709

(10.1.+10.3.)

hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástóI
Rövid lejáratú

hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belfóldi értékpapírok

11.1.

bevételei (11.1. + ... + 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány

igénybevétele

értékesítése

kibocsátása
értékesítése

50000

(12.1. + 12.2.)

12.l.

Előző év költséavetésí

12.2.

Előző év vállalkozási

13.

Belföldi finanszírozás

13.1.

Államháztartáson

belüli meaelőleaezések

13.2.

Államháztartáson

belüli rnezelőleaezések

13.3.

Betétek megszüntetése

maradványának
maradványának

igénybevétele
igénybevétele

bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

törlesztése

14.

Külfóldi finanszírozás

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok

bevételei (14.1.+ ... 14.4.)

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,

14.3.

Külföldi értékpapírok

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz

beváltása,

értékesítése
értékesítése

kibocsátása

nem kapcsolódó

származékos

ügyletek bevételei

50000

24

16.

FINANSZÍROZÁSI

BEVÉTELEK

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

ÉS FINANSZÍROZÁSI

ÖSSZESEN:

50000

(10. + ..• +15.)

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:

247709

(9+16)

KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat
Sorszám

2014. évi
előirányzat

Kiadási jogcímek

1

2

1.

Működési

költségvetés

1.1.

Személyi

juttatások

1.2.

Munkaadókat

1.3.

Dologi

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési

1.6.

- az LS-böJ: - Elvonások

kiadásai

3

(1.1+ ... +1.5.)

171709
70578

terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó

15120

kiadások

46297
39545

célú kiadások

169

és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból

1.8.

-Visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök

törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból

1.12.

- Visszatérítendö

1.13.

- Árkiegészítések,

kifizetés ÁH-n belülre

támogatások,

kölcsönök

nyújtása ÁH-n kívülre

ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások
költségvetés

ÁH-n belülre

ki fizetés ÁH-n kívülre

2.

FeIhalmozási

kiadásai

2.l.

Beruházások

2.2.

2.1.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás

államháztartáson

kívülre

169

(2.1.+2.3.+2.5.)

50000
12149

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37851

2.5.

Egyéb felhalmozási

2.6.

2.S.-böl

kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból

kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök

2.9.

- Egyéb felhalmozasi célú támogatások

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból

2.11.

- Visszatérítendö
- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások

3.

Tartalékok

3.1.

Általános tartalék

ÁH-n belülre

kifizetés ÁH-n kívülre

2.12.

támogatások,

törlesztése ÁH-n belülre

kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

államháztartáson

(3.1.+3.2.)

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI

kívülre

KJADÁSOK

ÖSSZESEN

(1+2+3)

26000
26000

247709

25
5.

Hitel-, kölcsön törlesztés

5.l.

államháztartáson

kívülre (5.1. + ... + 5.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok

kiadásai

(6.1. + ... + 6.4.)

6.l.

Forgatási célú belföldi értékpapírok

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok

vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok

beváltása

6.4.

kiadásai

vásárlása

7.

Belföldi finanszírozás

(7.1. + ... + 7.4.)

7.l.

Államháztartáson

belüli megelőlcgezések

folyósítása

7.2.

Á1lamháztartáson

belüli megelőlegezések

visszafizetése

7.3.

Pénzeszkőzök

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

betétként elhelyezése

8.

Külföldi finanszírozás

8.l.

Forgatási célú külföldi értékpapírok

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok

8.3.

Külföldi értékpapírok

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINA

10.

KIADÁSOK

SZíROZÁSI

kiadásai

(6.1. + ... + 6.4.)
vásárlása
beváltása

bevaltása

KIADÁSOK

ÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI,

ÖSSZESEN:

(5.+ ... +8.)
247709

(4+9)

FIN

SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

LEGE

Ezer forintban

1

Költségvetési

hiány, többlet ( költségvetési

2.

Finanszírozási
bevételek.
kiadások 9. sor) (+/-)

kiadások

bevételek 9. sor - költségvetési

egyenlege (finanszírozási

bevételek

kiadások

-50000

4. sor) (+/-)

16. sor - finanszírozási

50000

2/1 melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban!
Bevételek
Sorszám

Megnevezés

I

1.

2.

2
Önkormányzatok

működési támogatásai

Működési célú támogat a ok
államháztartáson belülről

3.
4.

2.-ból EU-s támogatás

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

6.
7.

Közhatalmi bevételek

Kiadások
2014.

évi

3.

27970

67000
24

5.
70578

Személyi juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

IS 120

Dologi kiadások

46297

Ellátottak pénzbeli juttatásai

39545

Egyéb rnűködési célú kiadások

169
26000

Tartalékok
982

8.
9.
1

O.
1
1.

1
'---

évi

előirányzat

4.

101 733

4.-ből EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek

20\4.

Megnevezés

előirányzat

~

26
2.
1

Költségvetési
(1.+2.+4.+5.+7.+

1

Hiány belső finanszírozásának
(15.+ ... +18. )

3.
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.

bevételek összesen
... +12.)

Költségvetési
Vállalkozási

bevételei

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

O.
2
1.
2
2.
2
3.
2

4.
2

5.

Értékpapírok

Kölcsön törlesztése

bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése

bevételei

Működési célú finanszírozási
összesen (14.+19.)

BEVÉTEL

bevételek

ÖSSZESEN

Költségvetési
Tárgyévi

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

bevételek

Hiány külső finanszírozásának
(20.+ .. +21.)

197709

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

származó bevétel

Egyéb belső finanszírozási

összesen

Likviditási célú hitelek törlesztése

maradvány igénybevétele

Betét visszavonásából

kiadások

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

maradvány igénybevétele

1
9.

Költségvetési
(1.+ •..+12.)

197709

(13.+22.)

Működési célú finanszírozási
összesen (14.+ ...+21.)

KIADÁSOK
(13.+22.)

197709

hiány:

hiány:

-

Költségvetési

-

Tárgyévi

kiadások

ÖSSZESEN

197709

-

többlet:

-

többlet:

2/2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezerforintban!
Bevételek

Kiadások

Sorszám
1

1.
2.

2

Felhalmozási

4.

5
12149

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló
beruházás

bevételek

37851

Felújítások

célú átvett pénzeszközök

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló
felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási

4
Beruházások

l.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási
átvétele

2014. évi
előirányzat

Megnevezés

3

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

3.

5.
6.
7.

2014. évi
előirányzat

Megnevezés

Egyéb felhalmozási kiadások

célú bevételek

8.
9.
1

O.
1

Tartalékok

1.
1

Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+ •••+11.)

1

Hiány belsőfinansdro=ás
14+ ... +/8)

2.
~

bevételei (

Költségvetési kiadások
(1.+3.+5.+ ...+11.)
50000

összesen:

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

-

50000

27
1

Költségvetési

4.
1

Vállalkozási

5.
1
1

Hitelek törlesztése

50000

maradvány igénybevétele

Betét visszavonásából

6.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

7.
1

Egyéb belsö finanszírozási

8.

Kölcsön törlesztése
Befektetési célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

bevételek

1

Hiány külső finanszirozásának bevételei
(20+ ... +24)

Betét elhelyezése

2

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

9.

O.
l.
2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.
2

Értékpapírok

3.
2
2
5.
2

6.
2
7.
2

kibocsátása

Egyéb külsö finanszírozási

4.

8.

maradvány igénybevétele

bevételek

Felbalmozási célú finanszírozási
összesen (13.+19.)

BEVÉTEL

ÖSSZESEN

Költségvetési
Tárgyévi

bevételek

Felbalmozási célú finanszírozási
kiadások összesen
(13.+ ...+24.)

50000

(12+25)

hiány:

50000

KIADÁSOK
(12+25)

50000

Költségvetési

-

hiány:

Tárgyévi

ÖSSZESEN

50000

-

többlet:

-

többlet:

3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ezer
forintban!
Kivitelezés
Beruházás

megnevezése

Teljes
költség

kezdési és
befejezési
éve

I
Belterületi utak aszfaltozása
Nyírbogdány-

yírtura kerékpárút építése

Piactér kialkításához

terület vásárlás

2

3
10160

2014.

1651

2013.

1100

2014.

Felhasználás
2013. XII.31ig
4

2014. évi
előirányzat

6=(2-4-5)

5
10 160
762

2014. év utáni
szükséglet

889
1100

28

ÖSSZESEN:

12911

762

12149

4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ezer
forintban!
Felújítás

megnevezése

1

Gyár út 28.sz.alati ing. felújításával kapcs.
tervkészítés(gyártelepi
isk.)
Gyártelepi ravatalozó felújítása
GESZ épület., Tűzoltószertár

saiáterő

felújításához

Teljes
költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

2

3

470

2014.

Felhasználás
2013.
XIl.31-ig
4

2014. évi
előirányzat

6

5

470

25400

2014.

25400

11 981

2014.

II 981

~
ÖSSZESEN:

37851

2014.év
utáni
szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

37851

29

5/1. melléklet
5.1. melléklet a
.. k orrnanvza
on
Megnevezés
Feladat

megnevezése

./2014.(

)

( 1 ren ct e 1et hez

Ol

Önkormányzat
Összes

bevétel,

1

kiadás

!

Ezer forintban
Száma

Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése

1

Előirányzat

2

3

Bevételek
\.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.l.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.l.

Önkormányzat
(\.\.+ ••. +.1.6.)

működési

támogatásai

57444

40854
3435

27970

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendö
támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési
célú visszatérítendö
támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások
bevételei

27970

2.5.-böl EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson
belülről (3.1.+ •••+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendö
támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendö
támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei
3.5.-böl EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek
(4.1. +4.2. +4.3. +4.4.)

67000
62000

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolzáltatások

62000

4.2.

Gépiárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

101733

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és
avermekióléti
feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
Működési célú központosított
elöirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítö
támogatásai
Működési célú támogatások
államháztartáson
belülről (2.1.+ ••. +.2.5.)

Működési

adói
5000

és szolaáltatási

adók

bevételek (5.1.+ ... + 5.10.)

s.i.

Készletértékesítés

5.2.

Szolgáltatások

5.3.

Közvetített szolgáltatások

ellenértéke

~

982

615

ellenértéke
értéke

30
5.4.

Tulajdonosi

5.5.

Ellátási díjak

bevételek

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.
6.
6.1.

200

Egyéb működési bevételek
Felhalmozási

bevételek (6.1.+ ... +6.5.)

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
(7.1. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről
Működési
célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről

6.5.
7.
7.l.

7.2.
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

ll.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.
12.1.
12.2.

13.
13.1.
13.2.
13.3.

167

24

24

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(8.1.+8.2. +8.3.)
Felhalm. célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (1+ •••+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel
államháztartáson
kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele pénzügyi vállalkozástói
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele
Belföldi értékpapírok
bevételei (11.1.
+ •.. + 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok
kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok
kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. +
12.2.)
Elöző év költségvetési maradványának
igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +
•.• + 13.3.)
Államháztartáson
Allamháztartáson
törlesztése

belüli megelőleaezések
belüli megelőlegezések

Betétek megszüntetése

197 709

50000
50000

-
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14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Külföldi finanszírozás
(14.1.+ ... 14.4.)

bevételei

Forgatási célú külföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Külföldi értéknapírok

kibocsátása

16.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adósságboz nem kapcsolódó
származékos ü2yletek bevételei
FINANSzíROZÁSI
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)

17.

BEVÉTELEK

15.

ÖSSZESEN:

(9+16)

50000
247709

Kiadások
1.

Működési költségvetés
(11+ ... +1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

kiadásai

59234
30297

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

5355

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

169

1.6.

- az 1.5-böl: - Elvonások és befizetések

1.7.
1.8.

1.9.
l.l0.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

22663

- Garancia- es
kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendö
támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre
- Visszatérítendö
támogatások. kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre
- Egyéb működési célú
támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendö
támogatások, kölcsönök nyújtása Áli-n
kívülre
- Arkiegészítések,

ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési
célú
támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1.+2.3.+2.5.)

169
50000
12149

Beruházások
2.I.-böl EU-s forrásból megvalósuló
beruházás

37851

Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló
felújítás
Egyéb felhalmozási

kiadások

- Garancia- és
2.5.-böl
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre
- Visszatérítendö
támogatások. kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre
- Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendö

32
támogatások,
kívülre

kölcsönök nyújtása ÁH-n

2.12.
2.13.
3.

- Lakástámogatás
támogatások
Tartalékok

- Egyéb felhalmozási célú
államháztartáson kívülre
(3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

26000
26000

KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kö!csöntörlesztés
államháztartáson
kívülre (5.1. + ••• +
5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése
Belföldi értékpapírok
kiadásai (6.1. +
•.. +6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +
•.. + 7.4.)
Allamháztartáson

belüli megelölegezések

folvósítása

7.2.

Allamháztartáson
visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.
8.1.
8.2.

belüli megelölegezések

betétként elhelyezése

Külfóldi finanszírozás
. .. + 6.4.)

kiadásai

(6.1. +

Forgatási célú külföldi értékpapírok
vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok
beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.
10.

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak
létszáma
(fő)

135234

beváltása

FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (5.+ •••+8.)

KIADÁSOK

ÖSSZESEN:

(4+9)

135234

4
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5/2. melléklet
5.2. melléklet a ..... ./2014. ( .... )
.. korrnányzatt
on
ren de let hez
Megnevezés
Feladat

Ol

Önkormányzat
Kötelező

megnevezése

feladatok
kiadása

bevételei,

2

Ezerforintban !
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előiránvzat
meznevezése

Száma
1

Előirányzat

2

3

Bevételek
Önkormányzat
működési támogatásai
(1.1.+ ..• +.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és
gyermekióléti feladatai nak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
Működési
célú központosított
előiránvzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítö
támogatásai
Működési célú támogatások
államháztartáson
belülről (2.1.+ •••+.2.5.)

1.
1.1.
1.2.
LJ.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.l.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések
Működési
célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendö
támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési
célú támogatások
bevételei

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.l.
3.2.

3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

I

3435

27970

27970

3.5.-böl EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek
(4.1.+4.2. +4.3. +4.4.)

67000
62000

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
. Vagyoni típusú adók

4.1.2.

. Termékek és szolgáltatások
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek
Működési

62000
adói
5000

4.2.
4.3.

5.

40854

Felbalmozási célú támogatások
állambáztartáson
belülről (3.1.+ ... +3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei

4.1.1.

5.1.

57444

2.5.-böl EU-s támogatás

3.

3.3.

101 733

és szolzáltatási

adók

bevételek (5.1.+ ... + 5.10.)

Készletértékesítés

ellenértéke

982

34

5.2.

Szolgáltatások

5.3.

Közvetített szolgáltatások

615

ellenértéke
értéke

5.4.

Tulajdonosi

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi rnűveletek bevételei

5.10.
6.

bevételek

200

Egyéb működési bevételek
Fclhalmozási

bevételek (6.1.+ ... +6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.:!.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.
6.5.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek
\1űködési célú átvett pénzeszközök
(7.1. + ..• + 7.3.)
Működési célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről
Működési
célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatér. ÁI-I-n
kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.
12.1.
12.2.

13.

24

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő
támogatások. kölcsönök vísszatér. ÁH-n
kivülröl

9.

24

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.2.

8.4.

167

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSEGVETESIBEVETELEK

197 709

ÖSSZESEN: (1+ ... +8)
Hitel-, kölcsön felvétel
államháztartáson
kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele pénzügyi vállalkozástói
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele
Belföldi értékpapírok
bevételeí (11.1.
+ ... + 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok
kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok
kibocsátása
\1aradvány igénybevétele (12.1. +
12.2.)
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +
... + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson

belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson

belüli meaelöleaezések

50000
50000

-
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törlesztése
13.3.
14.
14.l.
14.2.
14.3.
14.4.

Betétek rnezszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei
(14.1.+ ••• 14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok

kibocsátása

16.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügvterek bevételei
FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (10. + ••• +15.)

17.

BEVÉTELEK

15.

ÖSSZESEN:

(9+16)

50000
247709

Kiadások
1.

:\1űködési költségvetés
(1.1+ ... +1.5.)

Ll.

Személyi juttatások

1.2.

kiadásai

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

59234
30297
5355

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

750

1.5

Egyéb működési

169

1.6.

- az l.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
Lll.
1.12.
1.13.

22663

célú kiadások

- Garancia- és
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre
- Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök tőrlesztése ÁH-n
belülre
- Egyéb működési célú
támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő
támogatások, kölcsőnök nyújtása ÁH-n
kívülre
- Arkiegészítések,
ártámogatások

36

l.1A.

- Kamattámogatások

I

1.15.
2.
2.l.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

- Egyéb működési
célú
támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai
(2.1.+2.3.+2.5.)

169
50000
12149

Beruházások
2.l.-böl EU-s forrásból megvalósuló
beruházás

37851

Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló
felújítás
Egyéb felhalmozási

kiadások

2.5.-böl
- Garancia- és
kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendö
támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
belülre
- Visszatérítendö
támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre
- Egyéb felhalmozási célú

.•

37
támogatások
2.10.
2.1 1.

ÁH-n belülre

- Garancia- és
kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendö
támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
kívülre

2.12.
2.13.
3.

- Lakástámogatás
támogatások

- Egyéb felhalmozási célú
államháztartáson kívülre

Tartalékok

Általános tartalék

3.2.

Céltarralék

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.

26000

(3.1.+3.2.)

3.1.

26000

KÖL TSEGVETESI
KIADASOK
ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kölcsön törlesztés
államháztartáson
kívülre (5.1. + ... +
5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztése
Belföldi értékpa pírok kiadásai (6.1. +
... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok
vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok
beváItása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltása
Belfóldi finanszírozás kiadásai (7.1. +
... + 7.4.)
Allamháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása
Allamháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök

Külfóldi finanszírozás
... + 6.4.)

112475
kiadásai

(6.1. +

Forgatási célú külföldi értékpapírok
vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok
beváltása
Külföldi értékpapírok

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Éves engedélyezett létszám
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak
létszáma
(fő)

112 475

betét ként elhelyezése

Intézmény finanszírozás

8.3.

9.

135234

beváltása

FINANSzíROZÁSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN: (5.+ ... +8.)
KIADÁSOK

ÖSSZESEN:

(4+9)

112475
247709

4
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6/1 melléklet
6.1. melléklet a ... ./2014.( ..... ) önkormányzati
rendelethez
Költségvetési

Feladat

szerv

megnevezése

megnevezése

Polgármesteri
hivatal
Összes

!közös!

bevétel,

02
01

kiadás

Ezer forintban!
Száma

Előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzat
megnevezése

1

2

3

Bevételek
1.

Működési bevételek
(1.1.+ ... +1.10.)

1.1.

Készletértékesítés
ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások

ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások
értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
lj O.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Kiszámlázott általános
forgalmi adó
Altalános forgalmi adó
visszatérülése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek
bevételei
Egyéb működési

Elvonások és befizetések
bevételei
Visszatérítendő
támogatások, k?lcsönök
visszatérülése AH-n belülről
Egyéb működési célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Közhatalmi

4.

Felhalmozási
támogatások
államháztartáson
(4.1. +4.2.)

4.1.

4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

bevételek

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről
(2.1. + ... +2.3.)

3.

Előirányzat

bevételek
célú
belülről

Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatérülése ÁH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
- ebből EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek
(5.1.+ ... +5.3.)
Immateriális javak
értékesítése
Ingatlanok értékesítése
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Egyéb tárgyi eszközök
értékesítése
Működési célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Költségvetési bevételek
összesen (1.+ ... +7.)

5.3.
6.
7.

8.

Finanszírozási
(9.1.+ ... +9.3.)

9.

bevételek

112475

Költségvetési maradvány
igénybevétele
Vállalkozási maradvány
igénybevétele
Irányító szervi
(önkormányzati) támogatás
(intézményfinanszírozás)

9.1.
9.2.
9.3.

10.

BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:
(8.+9.)

1.

Működési költségvetés
kiadásai (1.1+ ... +1.5.)

112475

112 475

Kiadások

1.1.

Személyi

juttatások

40281

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

1.2.
1.3.

9765

Dologi kiadások

23634

Ellátottak pénzbeli
juttatasai
Egyéb működési célú
kiadások
Felhalmozási költségvetés
kiadásai (2.1.+ ... +2.3.)

1.4.
1.5.
2.
2.l.

38795

Beruházások

2.2.

Felúj ítások
Egyéb fejlesztési célú
kiadások
- ebből EU-s forrásból
tám. megvalósuló programok,
projektek kiadásai

2.3.
2.4.

KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
(1.+2.)

3.

Éves engedélyezett
elő irányzat (fő)

112475

112475

létszám

Közfoglalkoztatottak

12

létszáma (fő)

6/2 melléklet
6.2. melléklet a .... ./2014.( ..... ) önkormányzati
rendelethez
Költségvetési

Feladat

szerv

megnevezése

megnevezése

Polgármesteri
Kötelező

!közös!

feladatok

02

hivatal

bevételei,

02

kiadásai

Ezer forintban!
Száma
1

Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
meznevezése
2

Előirányzat
3

Bevételek
1.

Működési bevételek
(1.1.+ ... + 1.1O.)

Ll.

Készletértékesítés

ellenértéke

40
1.2.

Szolgáltatások

1.3.

Közvetített szolgáltatások

1.4.

Tulajdonosi

1.5.

Ellátási díjak

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
3.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
5.

ellenértéke
értéke

bevételek

Kiszámlázott általános forgalmi
adó
Általános forgalmi adó
visszatérülése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek
bevételei
Egyéb működési

bevételek

Működési célú támogatások
államháztartáson
belűlről
(2.1.+ ... +2.3.)
Elvonások és befizetések
bevételei
Visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése ÁH-n
belülről
Egyéb működési célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
- ebből EU támogatás
Közhatalmi

bevételek

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson
belülről
(4.1.+4.2.)
Visszatérítendö támogatások,
kölcsönök visszatérülése ÁH.n
belülről
Egyéb felhalmozási célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről
- ebből EU-s támogatás
Felhalmozási
(5.1.+ ... +5.3.)

bevételek

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Egyéb tárgyi eszközök
értékesítése
Működési célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Költségvetési bevételek
összesen (1.+ ..• +7.)
Finanszírozási
bevételek
(9.1.+ ... +9.3.)
Költségvetési maradvány
igénybevétele
Vállalkozási maradvány
igénybevétele
Irányító szervi (önkormányzati)
támogatás (intézménvfinanszirozás)

\0.

BEVÉTELEK
(8.+9.)

1.

Működési költségvetés
(1.1+ ... +1.5.)

Ll.

Személyi juttatások

112 475

112475

ÖSSZESEN:

112 475

Kiadások

1.2.
1.3.

kiadásai

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1\2475

~

40281
9765
23634
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1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb rnűködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
kiadásai (2.1.+ .•• +2.3.)

2.
2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
- ebből EU-s forrásból tám.
megvalósuló programok, projektek
kiadásai

2.4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.

Éves engedélyezett
előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak

38795

112475

(1.+2.)

létszám

12

létszáma (fő)

7. melléklet

Az önkormányzat

2014.évi központi költségvetésből

származó bevételei
forintban!

1. Helyi önkormányzatok
1.

általános támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2. Település üzemeltetés
3.

működésének

Egyéb önkormányzati

támogatása
feladatok támogatása

36.823.200.15.910.380.8.135.100.- 3.424.504.-

Beszámítás

II. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5.

Hozzájárulás
Beszámítás

57.444.176.-

pénzbeli szociális feladatokhoz

14.017.993.- 7.008.997.-

6. Szociális és gyermekjóléti általános feladatok
• családsegítés

1.190.135.-

7. szociális ellátások után visszaigényelhető támog.

32.655.000.-

IV. A települési önkormányzatok

8.199.131.-.-

kulturális feladatainak támogatása

8. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és
• Közművelődési feladatokhoz
3.434.825.-.

32.655.000.-

3.434.825.-

42

101.733.132.-

Összesen
.8.melléklet
BEVÉTELEK

Ezer forintball

1. sz. táblázat
Sorszám

Bevételi

1

2012.

jogcím

2

1.

Önkormányzat

l.1.

Helyi önkormányzatok

1.2.

Önkormányzatok

egyes köznevelési feladatainak

1.3.

Önkormányzatok

szociális és avermekióléti

1.4.

Önkormányzatok

kulturális feladatainak támogatása

működési

támogatásai

muködésének

(1.1.+ ... +.1.6.)

általános támogatása
támogatása

feladatai nak támogatása

LS.

Működési célú központosított

1.6.

Helyi önkormányzatok

2.

Működési

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

2.3.

Működési célú visszatéritcndö

támogatások,

kölcsönök visszatérülése

támogatások,

kölcsönök igénybevétele

célú támogatások

2.4.

Működési

2.5.

Egyéb működési

elöiránvzatok

kicgészüö

tamogatásai

államháztartáson

célú visszatéritcndö

célú támogatások

belülről (2.1.+ ... +.2.5.)

bevételei

2.6.

2.5.-böl EU-s támogatás
Felhalmozási

célú támogatások

3.l.

Felhalmozási

célú önkormányzati

3.2.

Felhalmozási

célú garancia- és kezességvállalásból

3.3.

Felhalmozási

célú visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási

célú visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási

3.6.

3.5.-böl EU-s támogatás

államháztartáson

4.

Közhatalmi

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

bevételek

(4.1.+·t2.+4.3.+4.4.)

4.1.
1.

3

4

223952

130401

101733

12452

39959

57444

52854

40854

3422

3435

előirányzat
5

54136
66962

43932

9166

46470

25000

38292

58104

27970

38292

58104

27970

belülről (3.1.+ ... +3.5.)

146744

66687

67000

57340

61239

62000

57340

61239

62000

12162

4920

5000

31737

támogatások

célú támogatások bevételei

4.1.

2013. évi
várható

megtérülések

3.

3.5.

évi

2014. évi

tény

- Vagyoni típusú adók

megtérülések

31737

4.1.
- Termékek

2.

és szolgáltatások

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati

adói

és szolgáltatási

adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

77242

528

5.

Működési

10553

18372

bevételek

(5. 1.+ ... + 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés

5.2.

Szolaáltatások

5.3.

Közvetített szolaáttatások

5.4.

Tulajdonosi

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Karnatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek

5.1

Egyéb működési

ellenértéke

158
1357

ellenértéke

982

38
2051

615

12339

értéke

bevételek
3443
általános forgalmi adó

bevételek

1275

3695

167

4222

~ 249

200

bevételei
98

43
O.
6.

Felhalmozási

6.1.

Immateriális javak értékesítése

bevételek (6.1.+ .•. +6.5.)

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések

értékesítése

6.5.

Részesedések

megszűnéséhez

7.

Működési

7.1.
7.2.

kapcsolódó bevételek

célú átvett pénzeszközök

(7.1. + ... + 7.3.)

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási

8.1.
8.2.

499

24

499

24

Működési
célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. AH-n
kívülről

célú átvett pénzeszközök

(8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n
kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

célú átvett pénzeszköz

9.

KÖLTSÉGVETÉSI

10.

Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN:

(1+ ... +8)

kívülről

(10.1.+1 0.3.)

273564

197709

6294

48540

50000

6294

48540

50000

89612

48540

50000

541389

322104

247709

451777
83318

10.
1.

Hosszú lejáratú

hitelek, kölcsönök felvétele

10.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástói

2.
10.
3.
ll.

Rövid lejáratú

hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok

83318

bevételei (11.1. + ... + 11.4.)

ll.
1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok

beváltása,

értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok

kibocsátása

ll.
2.

ll.
3.

ll.
4.
12.

Befektetési célú belföldi értékpapírok

beváltása,

Befektetési célú belföldi értékpapírok

kibocsátása

Maradvány

igénybevétele

értékesítése

(12.1. + 12.2.)

12.
1.

Előző év költségvetési
12.

2.
13.
13.
1.

maradványának

Előző év vállalkozási
Belföldi finanszírozás

maradványának

igénybevétele
igénybevétele

bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

Államháztartáson

belüli meaelőleaezések

Államháztartáson

belüli meaelőlezezések

13.
2.
13.
3.
14.

Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás

bevételei (14.1.+ ..• 14.4.)

14.1.

Forgatási célú külfőldi értékpapírok

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok

14.3.

Külföldi értékpapírok

14.4.
15.

törlesztése

beváltása,

értékesítése

beváltása,

értékesítése

kibocsátása

Külfőldi hitelek, kőlcsönök felvétele
Adóssághoz

nem kapcsolódó

származékos

16.

FINANSzíROZÁSI

BEVÉTELEK

17.

KÖlTSEGVETÉSI
(9+16)

ÉS FI:\'ANSZIROZASI

ügyletek bevételei

ÖSSZESEN:

(10. + ..• +15.)

BEVETELEK

ÖSSZESEN:
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KIADÁSOK
Ezerforintban

2. sz. táblázat
Sorszám

Kiadási

1

jogcím
2

1.

Működési

költségvetés
juttatások

(1 1+ .. +1.5)

kiadásai

LL

Személyi

1.2.

Munkaadókat

LJ.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatasai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

L6.

- az L5-böl: - Elvonások és befizetések

1.7.
L8.
1.9.

2012. évi
tény

ek

terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó

2013. évi
várható

2014. évi
előirányzat

3

4

337565

315218

171 709

137175

100980

70578

32903

18159

15120

100908

97265

46297

43606

39545

562
66017

5

55208

169

- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendö támogatások, kölcsönök
nyújtása AH-n
belülre
- Visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök

törlesztése AH-n

belülre

1.1

o.

- Egyéb működési célú támogatások

ÁH-n belülre

1.1
L

- Garancia és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülre
- Visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n

1.1
2.

kívülre
1.1

- Árkiegészüések,

3.
1.1

ártámogatások

- Kamattámogatások

4.
1.1

- Egyéb működési

5.

költségvetés

célú támogatások államháztartáson

2.

Felhalmozási

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási

2.6.

2.5.-böl

2.8.

3222

1 159

50000

3222

1159

12149

kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból

kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítcndö

támogatások,

kölcsönök

nyújtása AH-n

- Visszatérítendö

támogatások,

kölcsönök

törlesztése AH-n

belülre
belülre

2.9.
2.1

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
- Garancia- és kezességvállalásból

O.

- Visszatérítendö

2.1
L

(2.1.+2.3.+2.5.)

37851

2.5.

2.7.

kiadásai

kivülre

támogatások,

ÁH-n belülre

ki fizetés ÁH-n kívülre

kölcsönök

nyújtása AH-n

kívülre
2.1

- Lakástámogatás

2.
2.1

- Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson

kívülre

3.
3.

Tartalékok

(3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

26000
26000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI

5.

Hitel-, kölcsön törlesztés

KIADÁSOK

ÖSSZESEN

államháztartáson

(1+2+3)

kivülre (5.1. + .•. + 5.3.)

5.L

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.
6.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok

kiadásai

(6.1. + ••• + 6.4.)

6.L

Forgatási célú belföldi értékpapírok

vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

340787

316377

158376
15783

142593

..

247709
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6.4.
7.

Befektetési célú belföldi értékpapírok
Belföldi finanszírozás

kiadásai

beváltása

(7.1. + ... + 7.4.)

7.1.

ÁlIamháztartáson

belüli megelőlegezések

folyósítása

7.2.

ÁlIamháztartáson

belüli megelőlegezések

visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

betét ként elhelyezése

8.

Külföldi finanszírozás

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok

8.3.

Külföldi értékpapírok

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök

9.

FINANSZÍROZÁSI

10.

KIADÁSOK

kiadásai

(6.1. + ... + 6.4.)
vásárlása
beváltása

beváltása
törlesztése

KIADÁSOK

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

158376

(5.+ ... +8.)

(4+9)

499163

316377

247709

9. melléklet
Előirányzat-felhasználási
2014. évre

terv

Összesen

Megnevezés
Bevételek
Önkormányzatok
támogatásai

működési

Működési célú támogatások
on belül
, Felhalmozási
AH-on belül

ÁH-

12208

8139

8139

8139

8139

8139

8139

8139

5088

5088

5088

5088

5088

362

362

362

8139
360

8139

8139

8135

10

362

362

360

2

célú támogatások

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási

20

163

20

6

33500

33500
150

20

135

20

125

85

20

140

84

bevételek

Működési célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási
pénzeszközök

12

12

célú átvett

Finanszírozási

bevételek

Bevételek összesen:

470

1 100

889

10160

8500

8500

8400

11 981

5

17786

14490

47648

13 377

13247

18796

17021

17126

50496

8521

20622

8579

24

7566

8240

7130

7300

4560

5093

5089

5040

5130

5275

5035

5120

7

1660

1780

1580

1610

1050

1130

1050

1020

1090

1100

1020

1030

1

3230

3420

3450

3210

4800

3900

4250

3310

6350

3120

3150

4107

4

3300

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3295

3

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
Dologi

kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

169

Egyéb működési célú kiadások
Beruházások

1 100

Felújítások

l

10160

889

470

8500

8500

11 981

8400

26000

Tartalékok
Finanszírozási

Kiadások
Egyenleg

3

kiadások

összesen:

16226

17835

16344

15415

13705

23578

22184

21 165

24265

12790

-

24481

39721

1560

-3345

31304

-2038

-458

-4782

-5163

-4039

26231

-4269

-3859

-31 142

1

24
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Napirend (7.tsp.):
Egyebek

Balogh Tibor polgármester:
A hó eltakarítással kapcsolatban a lakosság részéről ismételten volt észrevétel, olyan dolgot
jegyzetek meg, hogy nem értek oda gyorsan, nem az ő utcáját takarították el először.
Már korábban is el lett mondva, hogy van egy bizonyos fontossági sorrend amely szerint
haladva van eltakarítva a hó. Egyébként a honlapra is fel fog kerülni egy tájékoztatás,
melyben le lesz írva, hogy a lakosok a saját portáját rendezzék, takarítsa el ne arra várjon
senki sem, hogy majd a hivatal rendezni fogja és mindenki elől eltakarít ja a havat.
Másik fontos dolog, hogy az ipari park ügyében ismételten megkereste telefonon Hegyi Dezső
urat kérdezte volna tőle, hogy hogyan áll a beruházás dolgai, de sajnos nem érte el.
Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy határozatban fogalmazzuk meg, hogyaterületigényét
abban az esetben tudjuk csak ezután komolyan venni, ha legalább a meghatározott vételár
lO%-át kifizeti. Ami azt jelenti, hogy 10 Mo forintnyi összeget fizessen be, melyet
természetesen majd a teljes vételárba beszámítunk, ha nem sikerül mégsem a beruházást
megvalósítaniuk akkor viszont ezt a pénzt nem fizessük vissza, foglalónak tekintjük. Ez lenne
az álláspontja, mivel sajnos már ennyi idő után komolytalannak tűnik ez a dolog. Minderre
azért is lenne szükség mivel nem lehetetlen az a dolog sem, hogy valaki hírtelen
bejelentkezik, akinek van is pénze, mit ahogy már volt is erre példa. Nem olyan rég egy
logisztikai cég is megkereste és érdeklődött az ipari parkunkról.

A szóbeli határozati javaslatot a képviselő-testület
és a következő határozatot hozta:

5 igen szavaz attal egyhangúlag támogatta

Nyírbogdány Község Önkormányzati
Képviselő- Testülete
8/2014 (II. hó 05. nap) határozata
ETA-IN MEGAWATI

KFT. Ipari Parkban földterület vásárlásáról

A Képviselő-testület:
1./Az ETA-IN MEGA WATI Kft részére az Ipari Parkban a földterület megvásárlási
szándékának biztosítása érdekében a korábban meghatározott vételárból10 Mo forint
befizetését szorgalmazza.
2./ A fenti összeg megfizetésének határidejét 2014. február 28-át határozza meg.
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Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor sk.
polgármester

Több napirendi pont nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k.m.f.t

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014·4-t·b-1.05.
rr

JEGYZOK

••

O YVE

a.) T á r g y sor o z a t
b.) Ren del et: 1-2
c.) Hat áro z a t a i:

4-8

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, tájékoztató a testület tevékenységét érintő fontosabb intézkedésekről,
információkról
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
2./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Szentpéteri Szabolcs jegyző
(Írásbeli előterjesztés alapján)
3./ Nyírbogdány Község Önkormányzata
megalkotására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Képviselő-Testületének

2014. évi üléstervének

4./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)
5./ Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzat
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
( Írásbeli előterjesztés alapján. )
6./ Előterjesztés
Nyírbogdány Község
megalkotására
Előadó: Balogh Tibor polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

adósságot keletkeztető

Önkormányzata

2014.

évi

ügyleteiből

költségvetésének

7./ Egyebek
Nyírbogdány, 2014. február 19.
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