J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről
Az ülés
időpontja:

2016. február 11.

helye:

Csengelei

Közös

Önkormányzati

Hivatal

Pusztaszeri

Kirendeltsége

ülésterme
(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.)
minősítése:

nyilvános

jellege:

rendes

sorszáma:

2016/1

Jelen vannak:
Máté Gábor polgármester
Fülöp Pál képviselő
Gyurász Sándor Lászlóné képviselő
Kósáné Buknicz Mária képviselő
Nagy Emese alpolgármester, képviselő
Sági Mihály képviselő
dr. Jaksa Tibor aljegyző
Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető
Hiányzik:
- igazoltan:

Magyar Gábor Ferenc képviselő

- igazolatlanul:

-

Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az ülésről hangfelvétel készül. A napirendi pontok kiküldésre kerültek,
egy módosítást szeretnék rajta tenni. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeletünk módosítása ötödik napirendi pontként kerülne be. Van-e egyéb módosítási
javaslat a napirendi pontok keretében? Amennyiben nincs, aki ezzel a módosítással a napirendet
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
1/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi rendezvényterve
A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló
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6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
7.) Kérdések, bejelentések

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről. Ez az úgy nevezett első olvasata a költségvetésnek. Itt szedjük össze azokat
a helyzeteket, amikkel beláthatóan az idén gazdálkodhatunk, illetve azok a szabályozók,
normatívák valamilyen rendszerbe tudnak kerülni. A véglegesítés az majd egy hónap múlva a
következő testületi ülésen fog megtörténni, az első olvasat elfogadása meg február 15-ig. Vitára
bocsátom a témát.
Sági Mihály képviselő: Tegnap a bizottság aránylag részleteibe menően megtárgyalta ezt a
költségvetést. Mivel ez egy előzetes költségvetése az önkormányzatnak a bizottság végül egyetlen
javaslattal élve, amit a Heni is és a polgármester úr is elfogadott, hogy most ugyan úgy fogadjuk el
a civil szervezeteknek nyújtott támogatást, ahogy benne van, hogy egy összegben, 1 millió száz
egynéhány ezer forint. A bizottsági ülésen erről voltak vélemény különbségek, de végül olyan
bizottsági döntés született, hogy így ebben a formában hagyjuk jóvá, és amikor a végleges
költségvetés elkészül március 15-e körül akkor a polgármester úr és Heni is, megnézi, hogy azok a
nonprofit civil szervezetek hogyan is képzelik el a jövőt. A bizottság jelenlegi formájában így
fogadja el. más javaslattal nem éltünk, azt tudomásul vesszük, hogy 1 millió 134 ezer forint van
fejlesztésre, amiből már 98 ezer forintot elköltöttek. Nagyon kevés az a lehetőség, amivel az
önkormányzat élhet 2016-re a többi szinte a kötelező feladat ellátásra, kapjuk. Átcsoportosítani,
mint ahogy a bizottsági ülésen is kiderült nem lehet, így a bizottság egyhangúlag így javasolja
elfogadni a testületnek, ahogy most van. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egy kicsit részletezném. A lényeg az lenne, hogy a civil
szervezeteknek adott támogatásról azután döntenénk, miután a civil szervezetek beszámoltak az
előző évi önkormányzati költségvetési rendelet alapján kapott támogatásaikról. Az egésznek az
apropója az volt, hogy olyan ötlettel álltam elő, a bizottság és most a képviselő testület felé is,
hogy fontoljuk meg annak a lehetőségét, hogy a civil szervezeteket úgy támogassuk, hogy
céltámogatást kapnak. Minden civil szervezet elmondja, hogy milyen célból szeretne és milyen
összeget kérni, ezért mit tett, és honnan voltak különböző jövedelmei hozzá vagy forrásai, és
mennyit kér kiegészítésként vagy talán az egészet az önkormányzattól. Aztán jött egy olyan
gondolat, hogy valamennyi alap összeget azért a civil szervezetek jelentős részének adjunk, ha a
beszámolójuk elfogadható és korrekt volt az előző évről. Ami e fölötti igény esetleg keletkezik,
akkor az menjen ebből az összegből. Ez az 1 millió forint körüli összeg ennek egy része a civil
szervezeteknek lesz címezve lesz majd átadva. Egy része pedig a céltámogatásokként a civil
szervezetek által beadott kérvények alapján kerül majd odaítélésre. Körülbelül ennyi volt a lényege
a dolognak. Van-e még esetleg másnak a költségvetéshez hozzátenni valója? Én a fogorvosi
ellátásnál szeretnék, ha a nagy táblát kinyitnátok, a 4. számú mellékletet, és akkor itt van elég
rendes összeg, van. A fogorvosi szolgálat az önkormányzat keretében történik, és az önkormányzat
kapja az egészségbiztosítási pénztártól, kapjuk az erre vonatkozó normatívát. Ez 4 millió 176 ezer
forint, és itt mellette megjelenik egy dologi kiadás. Én azt szeretném, hogy ha a dologi kiadások és
a működési bevételek teljesen összhangban lennének. Erre szeretnék egy magyarázatot kérni.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A decemberi közüzemi díjak januárra lettek, mindig
utólag számlázzuk, ebből kifolyólag nem is teljesíthette 2015-ben ezeket, a kifizetéseket.
Megnéztem a könyvelést, tehát minden, ami közvetített szolgáltatásként ki van neki számlázva az
a teljes dologi kiadási szint.
Máté Gábor polgármester: Nekem volt egy olyan gondolatom, hogy mi nem kérünk bérleti díjat
a rendelőért, az OEP-től kapott pénzt tokkal-vonóval átutaljuk neki, akkor ne legyen még az, hogy
neki ott meg kell javítania valamit 20-30 ezer forintos költséggel ne nekünk, kelljen kifizetni,
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hanem azt ő rendezze. Gyakorlatilag minden fogorvosnál így történik, hogy az OEP-től megkapja a
támogatást, és ő üzemelteti a rendelőjét. Nincs több hozzáfűznivalóm. Van-e valakinek esetleg
még egyéb? Aki a költségvetés, első olvasatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
2/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Pusztaszer
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Az első napirendi ponthoz tartozik még egy határozati javaslat, mely
a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügyek kifizetés kötelezettség költségvetési évet
követő három évre várható összegéről. Heni csinált egy kimutatást, nagy változások nincsenek
rajta.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Tulajdonképpen arról szól az egész, hogy a saját
bevételek 50%-át ha likvid hitelt szeretnénk tehát évente működési hitelt felvenni akkor az nem
haladhatná meg a saját bevételek 50%-át, de mivel nem tervezünk hitelt ezért mindenhol nulla
van a négy évre vonatkozóan.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ehhez hozzáfűznivaló valakinek? Aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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3/2016.(II.11.) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét
az alábbiak szerint határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Magánszemélyek kommunális
adója

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

20 100 000

20 100 000

20 100 000

20 100 000

0

0

0

0

10 050 000

10 050 000

10 050 000

10 050 000

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel

Likvid hitel igény

Stabilitási tv. 3. § (1) bek.
szerinti fizetési kötelezettség
maximális összege, mely a 10.
§ (3) bek. szerint egyik évben
sem haladhatja meg az adott
évi saját bevételek 50%-át

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a Képviselő-testület 2016. évi
munkaterve. Itt mindjárt a költségvetésben fölvezetett dolgokkal kapcsolatban jeleztem, hogy
márciusban testületi ülést kell összehívnunk a kiküldött anyagban valamilyen módon ez kimaradt.
Első nekifutásra egyrészt a civil szervezetek beszámolója, akiket én majd fogok értesíteni erről a
feladatukról, illetve a költségvetési rendeletünknek a véglegesítése lenne a tervezett téma. Biztos
vagyok benne, hogy egy-két napirendi pont, mint ahogy a többi helyzetben is inkább az aktuális
napirendek szokták kitölteni a napirendi pontok további részét. Van-e esetleg olyan jellegű
javaslat, amit már most be tudunk építeni a rendszerbe. Amennyiben nincs, akkor is azt kérném a
testületi tagoktól meg bárkitől, ha úgy látja, hogy olyan téma merül fel, ami egyébként nincs
beütemezve, akkor jelezze nyugodtan. Aki ezt így elfogadja, ezzel a módosítással, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
4/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
-

Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Február
1.
2.
3.

A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Bérleti díjak felülvizsgálata
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Március
1. Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2. Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása
Április
1.
2.
3.
4.
5.

Pusztaszer Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Mezőőri beszámoló
Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Május
1. Beszámoló a Kistelek Környéki
költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló a háziorvos munkájáról
3. Beszámoló a fogorvos munkájáról
4. Beszámoló a védőnő munkájáról

Települések

Többcélú

Társulása

2014.

évi

Június
1. Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia
György Általános Iskola) munkájáról
2. Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény
Csizmazia György Óvoda munkájáról
3. Beszámoló a Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
4. Beszámoló a gyermekétkeztetésről
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5. Zártülés: Díszpolgári cím adományozása
Szeptember
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztató
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi fordulójához
November
1. Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló tájékoztató
2. 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Beszámoló a helyi adóztatásról
4. Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott
egyedi kérelmek elbírálása
December
1. Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár

3. napirendi pont: Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi rendezvényterve
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, Pusztaszer Község Önkormányzata 2016.
évi rendezvényterve. Annyit tennék hozzá, hogy Misivel egyeztetve vele nem tudtuk a sakkosoknak
a programjait egyeztetni, mielőtt ezt a táblázatot összeállítottam. Itt március végére 19-20-a
környékére bejön egy Dobár László sakktorna. Ugyanezen a hétvégén lesz a lábtoll labda
diákolimpia, de ha jól tudom ez Kistelek sportcsarnokban, kerül megrendezésre. Aztán május 1-hez
kötődően szintén van egy sakktorna, ami előtte héten bonyolódik, az eredményhirdetést szoktuk az
arborétum futáshoz és a petanque versenyhez kötni. Illetve karácsonykor is lesz egy karácsonyi
sakkverseny, összesen négy sakkverseny lesz az idén szervezve itt Pusztaszeren. Van-e még
esetleg javaslat, tegyünk, bele vagy vegyünk ki belőle. Aki ezt így elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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5/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi rendezvényterve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

4. napirendi pont: A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének
jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, a polgármester 2016. évi szabadság
felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása. Biztos vagyok benne, hogy nem tudok ennyi
szabadságot kivenni, gyakorlatilag havonta két hetet nem kellene bejönnöm. Van-e javaslat hozzá
esetleg? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
6/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi szabadság
felhasználási ütemezési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

5. napirendi pont: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és
Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Működési

Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendeletünk módosítása. Az anyagot itt most kiosztottuk.
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ezek az úgynevezett kormányzati funkciók, régebbi megnevezéssel
szakfeladatok, ami az önkormányzat feladatainak számviteli megjelölését sorolná fel. Azért kellene
ezeket a Kincstár kérésének eleget téve valamilyen dokumentumba felsorolni, hogy Heni az
önkormányzat pénzügyeit szabályosan tudja ide-oda lekönyvelni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Könyveléstechnikai dolgot visz előrébb. Van-e valakinek
hozzáfűznivalója?
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont, polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről. A legelső emailbe jeleztem néhány témát, amit érinteni szeretnék. Egyrészt
említettem Szabó Erika helyzetét, ő szeptember óta pályázati referensként megbízásos
szerződéssel dolgozik. Pillanatnyilag azt mondom, hogy maximálisan elégedett vagyok a
munkájával, nagyon összeszedett, nagyon kreatív, nem kell állandóan a kezét fogni, nagyon jól
átlátja a dolgokat. Én azt szeretném, mivel lehetőségünk van rá, hogy nem határozott idejű
megbízással lenne alkalmazva ebbe a munkakörbe, hanem állandó megbízással a közalkalmazotti
törvény szerinti bérbesorolással. Henivel egyeztettem, be van tervezve a költségvetésbe, ez nem
okoz vállalhatatlan anyagi terheket. Erika kérésére és a család barát munkahely kritériumait szem
előtt tartva hat órás munkakörbe alkalmaznánk egyelőre. Nem azért, mintha nem tudnánk neki
nyolc órába munkát adni, hanem ő a két pici gyermekét még jobban szeretné a szárnyai alatt
tartani. Igazából ez az én hatásköröm, de én szerettem volna a testülettől megkapni a bólintást
erre a dologra. Van-e ellenvélemény? Ha nincs akkor köszönöm szépen a bizalmat Erika nevében
is. Sipka Zoli és Szász Gergő keresett meg, hogy a Zoli a Gergőéknek eladná az emeletes
épületben lévő lakását, de mivel mi ott résztulajdonosok vagyunk, ezért van elővásárlási joga az
önkormányzatnak a lakásra. Jó lenne, ha meg tudnánk venni azt a lakást esetleg de, pénzünk nincs
rá. A felhalmozási kereteink elég szűkösek és nem is tudjuk, miből lehet növelni. Van-e ellenvetés?
Erről képviselő-testületi határozatot kell hoznunk, erről akkor szavazni fogunk. A képviselő-testület
nem kíván élni az elővásárlási joggal a nevezett ingatlannal kapcsolatosan. Aki ezt elfogadja,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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7/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Nyilatkozat elővásárlási joggal kapcsolatban
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyrészről Árendás Judit és Sipka
Zoltán eladók, másrészről ifj. Szász Gergely tulajdonjogot vevő és Szász Gergely haszonélvezeti
jogot vevő között 2016. január 29-én létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódóan az adásvétel
tárgyát képező Pusztaszer belterület 122/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a
6769 Pusztaszer, Diófa utca 12. szám alatt található lakóház és udvar megnevezésű, összesen
1173 négyzetméter alapterületű ingatlan 4/8 tulajdoni hányadú tulajdonostársaként akként
nyilatkozik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. § (1) bekezdés
alapján fennálló elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Árendás Judit és Sipka Zoltán eladók
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: A költségvetésbe a járó beteg szolgálat és az ügyeleti szolgálatnak a
költségei a tavalyi szintre lettek beállítva. Ezzel szemben erre az évre azzal a kéréssel fordult
felénk a Szerapisz, hogy Pusztaszer vonatkozásában a tavalyi 1 millió 540 ezer forint helyett 2
millió 473 ezer 500 forintot fizessünk támogatásra. Két témában az egyik a járó beteg szakellátás,
1 millió 161 ezer forintra tette a kérését, elmondanám tavaly 557 ezer forintot, fizettünk. A 24 órás
ügyeleti szolgálat támogatására a tavalyi 982 ezer forinttal szemben 1 millió 312 ezer 500 forintot
szeretnének kapni. Ez mindig egy komoly alku tárgya szokott lenni társulási ülésen a
polgármesterek és a szolgáltatók között. Én ezt csak információként mondom, mivel hétfőn fog
összeülni a polgármestereknek a csapata ez ügyben, én egyelőre azt az álláspontot tartom
helyesnek, hogy amíg a Szerapisz komoly tényekkel alá nem támasztja ez az igényét addig én,
nem térnék el az eddigiektől. A tapasztalatom az volt hogy az érintett önkormányzatoknak egy
bizonyos része vagy nem fizette, vagy csak néha fizette. Mi mindig folyamatosan fizettük, soha
nem volt elmaradásunk. Pályázatok kérdése a következő téma. Pillanatnyilag úgy látom, hogy a
pályázatok egyrészt olyan ütemben jelennek meg, nehéz őket követni is. Fogalmam sincs milyen
kapacitással, tudunk ezeknek nekimenni annak ellenére, hogy azt mondták nagyon egyszerű lesz a
pályázat, egyáltalán nem egyszerű. Komoly csapat kell hozzá, aki csak ezzel foglalkozik. Én nagyon
aggódom emiatt, mert most öntik ránk a pályázatokat, jönnek a Vidékfejlesztési Pályázatok is,
ezek 75-90%-os támogatási intenzitásúak, tehát 5% önrész minden képpen van benne. Számolva
azzal, hogy 1 millió 100 ezer forintunk van fejlesztésre, ebbe, ha 5%-kal számolok, akkor 20
milliónál meg kell, álljunk. Én egyébként ebbe a VP-be gondoltam, hogy neki tudnánk menni a parti
iskolának a rendezésére, hogy ott a szolgálati lakást is helyre tennénk, áttelepítenénk oda a
kézműves termet, rendbe tennénk a tornaszobát, úgy hogy ott összenyitnánk a két termet. Úgy
tűnik, hogy az összes pályázat meg fog jelenni egy fél éven belül. Igyekszem emailbe értesíteni
mindenkit minden olyan információról, ami egyrészt sarkalhatja a gondolatokat. Én most minden
képpen azt kérném, hogy nem dőlhetünk hátra az ötletünktől, ha nem megy át az elképzelés,
akkor mihez kezdjünk a lehetőségeinkkel.
Sági Mihály képviselő: Aki nem mer álmodni ilyen területeken, az ne fogjon hozzá. Én azt
szeretném tőled kérni, hogy merjél álmodni, az eszmei segítséget, amit tudunk, úgy érzem,
megkapnál hozzá, de ehhez neked kell mozgatni a szálakat. Ha rendkívülit kell összehívni ilyen
ügyben szerintem össze, tudod hívni, hogy hogyan döntsünk. Igenis lépni kellene és majd lesz
valami.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ehhez kapcsolódik a szerződés, van egy megbízási
szerződés, ezt kiküldtük nektek, ami a megyei önkormányzat kft-je, a Csongrád Megyei Fejlesztési
Nonprofit Kft-vel kellene, megkössünk, mégpedig az egészségház pályázat előkészítésére és aztán
majd a terveink szerint a projekt menedzselésére is. Ők adtak nekünk egy összegszerű ajánlatot
erre. Mikor egy fél évvel ezelőtt erről tudomásunk lett, hogy ezt csak így tudjuk megoldani, akkor
nekem szent elképzelésem volt, hogy ezt nekünk ingyen fogják megcsinálni, de úgy látszik, hogy
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nem, egy 500 ezer forintos ajánlatot adtak. Én minden képpen azt kértem egy egyeztetés
folyamán, hogy közös kockázatot vállaljunk. Amikor a pályázat maradéktalanul befogadásra került
akkor ennek csak a felét kelljen kifizetnünk, és akkor fizetjük ki a másik felét, ha ez nyert. Így azt
gondolom ők is, jobban odafigyelnek rá, hogy úgy adják be, hogy tényleg nyerjen. A százalékos
aránya az megfelel a pályázati elszámolhatóság keretébe, ez belefér, bele építhető a pályázatba.
Akkor van nekünk buktánk rajta, ha a pályázat nem nyer, akkor 317 ezer 500 forintot bukunk el
rajta. Bízzunk benne, hogy erre kicsi az esély. Ebben az esetben ez az összeg kifizetésre kerülne,
viszont abban állapodtam meg velük, hogy mivel ez már akkora összeg, hogy én egy személyben
nem szeretnék dönteni, és nem is tehetem, ezért a képviselő-testület iránymutatása lesz
számomra a későbbi végleges szerződéskötésnek az alapja. Ezért van itt a szerződés és ehhez a
bizottságnak, van javaslata.
Sági Mihály képviselő: A bizottság tegnap ezt megvitatta, és mi azt javasolnánk, hogy mikor a
pályázatot beadták akkor 200 ezer forintot, fizessünk ezért és a fennmaradó 300 ezer forintot
akkor, amikor mi az előlegből ezt lehívhatjuk. Nem akkor, amikor nyert a pályázat, hanem amikor
már pénzhez jutottunk. A bizottság ezt csak így tudná támogatni.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom ez vállalható, és azt gondolom, hogy a nonprofit kft
sem fog ezen fennakadni. Én el tudom fogadni a bizottság javaslatát. Van-e más módosítási
javaslat erre? A képviselő-testület ezzel a módosítással hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy
ezt a szerződést aláírja, kérem, kézfelemeléssel jelezzük, aki ezt elfogadja.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
8/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Megbízási szerződés a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a Csongrád
Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel a TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó
támogatási kérelem alapját képező Megalapozó dokumentum elkészítésére azzal a módosítással,
hogy a megbízási díjból 200 000,-Ft a pályázat befogadásakor, 300 000,-Ft pedig a támogatói
előleg kifizetésekor legyen esedékes.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Jeleztem, hogy a Pusztabíró ház védelembe vételével kapcsolatosan
is akarnék tájékoztatást, de nem kaptunk erről anyagot. Ha addigra meg lesz a márciusi testületi
ülésen foguk erről beszélni. A következő téma a közúti táblák kérdése. Mindenki megkapta, ugye
amit a közútkezelő és a rendőrségi vizsgálat kapcsán kaptunk. Nagyon érdekes volt a helyzet, mert
éppen jöttem-mentem a faluba és észrevettem, hogy két viszonylag magas rangú rendőr, két
hölgy meg egy szakállas úr itt megálltak. Kiderült, hogy minden egyes halálos baleset helyszínét
meg kell vizsgálni, hogy tudnak-e valamit ez ügyben tenni. Van-e egyáltalán olyan közlekedés
helyzet, ami miatt történt ezt a baleset és kell-e valamit módosítani. Kicsit furcsállottam a
helyzetet, mert az út önkormányzati tulajdon a másik az közútkezelői és meghívást erre a szemlére
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nem kaptam és ha nem látom meg őket akkor nem is vagyok ott. Nézegettük a lehetőségeket
abban mindenki egyetértett, hogy az útkereszteződés maximálisan megfelel a KRESZ előírásainak.
Vannak tovább lépési lehetőségek, de tudjuk azt, hogy mi már sokat beszéltünk, hogy legyen, mint
legyen. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk terhelni a lakosságot egy, ÁLLJ elsőbbségadás
táblával, és abban is megállapodtunk ott a jelen lévőkkel, hogy a történt halálos balesetet ez sem
állította volna meg. Mégis ebben az ügyben nekik valamit tenni kell és akkor ezt a jegyzőkönyvet,
amit én kiküldtem, kaptuk tőlük. A lényege a következő, hogy ők javasolják, hogy mégis tegyünk
ki oda egy STOP táblát, és stop vonalat is rajzoljunk fel. Azért rajzoljuk fel a vonalat, mert ha nincs
fölrajzolva vonal, akkor a táblánál kell megállni. A táblát a kereszteződéstől 15 m-re tudom kirakni,
bent nem tudom elég közel kirakni a kereszteződéshez, onnan, ha megáll még nem fog kilátni. Egy
stop vonalat is rajzolnunk kell, olyan helyre, ahol már az épület sarkától kilát. Ez volt az egyik
észrevétel, akkor ennek nyilván legyen előjelző táblája, 150 m-re. Ők mondták, amit én is tudok,
meg hogy a kialakított rázó bordának elvileg hét darabból kellene állnia. Én azt gondolom, ami
szándékunk volt vele azt tudja, mert észre lehet venni messziről. Fölmerült az, hogy ha nem
rakunk STOP táblát, akkor is rajzoljuk fel az elsőbbségadás táblának megfelelő útburkolati jelet. Az
úgy néz ki, hogy szaggatott vonal van a STOP vonal helyén, és ha azt még oda fölfestenénk, akkor
már ez is tovább viszi a dolgot. Ha már itt voltak, akkor én mondtam nekik, hogy írják bele ebbe a
dokumentumba, hogy az épületet javasolják elbontani. Ha már itt voltak a közlekedési
szakemberek, akkor én föltettem a kérdést, amit egyébként a közlekedési hatóság felé is föltettem,
hogy gyakran fölmerül a kérdés az iskola előtti zebrával kapcsolatosan. Mi a véleményük róla?
Azért örültem neki, hogy egybe esett a véleményünk és aztán később mikor megkaptam a
Közlekedési Hatóságnak az állásfoglalását a zebrával kapcsolatosan az is maximálisan, ezt
támasztotta alá, hogy a zebra nem védi a gyalogosokat csak egy elsőbbséget ad. Mivel itt a
forgalmi viszonyok nem indokolják a zebra kiépítését több szempontból sem. Egyrészt, mert nincs
olyan mértékű gyalogos forgalom, ami a közlekedési szabályzókba benne van. A végső konklúzió
mind a két esetben az volt, hogy a zebra hamis biztonságérzetet kelt a gyalogosban. A közlekedési
szakemberek is úgy látják, hogy jobb az, ha ott nincs zebra, mert a gyereket arra készteti, hogy
óvatosan lépjen és saját magát védje. Én azt kérdeztem tőlük, hogy tudnánk fokozni a gyermekek
tábla, mert az ki van helyezve hatékonyságát? Kézenfekvő az, hogy 30 km/h sebesség korlátozás
táblát rakjunk ki. Én azt gondolom ennek nincs hatása. Azokra kell odafigyelni, akik nem tudják,
hogy itt iskola van, hogy azoknak minél szembe tűnőbb legyen. Azt kérdeztem meg, hogy ahogy a
gyalogátkelőhely is meg a stop vonal is meg az elsőbbségadás vonal is, az útburkolatra is
felhelyezhető, kérdeztem, hogy a gyereke tábla szintén fölfesthető-e? Azt mondták, hogy igen. A
leghatékonyabb és legjobb megoldás az lenne, ha az óvoda előtti részre, ahol a táblát a túlsó
oldalon elhelyeztük az aszfaltra, fölfestetnénk egy gyerekek útburkolati jelet, illetve itt a másik
iránynál van szintén. Ehhez a témához várom a gondolatokat.
Fülöp Pál képviselő: Én a halálos baleset előtt körülbelül egy évvel elmondtam az
elképzelésemet, most szintén elmondom. Meghallgatásra talált, csak aztán ebből nem valósult meg
semmi. Elmondom, amit én közlekedőként úgy gondolom, hogy hasznos lehet, és megelőzhetné a
következő időkben a súlyos baleseteket. Ha a Mező utca és a Kossuth utca kereszteződésében
harmincas táblát tennénk és csak a Kossuth utca, Fő utca kereszteződéséig harmincas korlátozás
lenne. Stop tábla ebben a kereszteződésben és az előírásszerűen előjelző tábla kihelyezve.
Amennyiben ennek a megvalósulása után is azt tapasztalnánk, hogy fent áll a veszély, akkor fizikai
akadályként, ha erre jogszabályi lehetőség meg van, akkor bukkanót kiépíteni.
Máté Gábor polgármester: A bukkanó teljesen tiltott. Ahhoz akkor lakó pihenő övezetté kell
nyilvánítani ez, pedig gyűjtőút.
Fülöp Pál képviselő: Ezt ismételten én azért mondtam el, hogy ugyancsak két év távlatából ezt
találom reálisnak. Szintén egy évekkel korábbi testületi ülésen már elmondtam azt, ha már a
közlekedésnél tartunk, hogy mivel a Pusztaszer belterületének két része van, Munkástelep és a
falu, és én lakóhelyemből adódóan látom a kettő közötti forgalmat, és amióta tudjuk, hogy már
Pusztaszer nem zsáktelepülés, hanem aszfaltos út van Tömörkény és Ópusztaszer irányába
jelentős forgalomnövekedés, van. Ugyanakkor Munkástelep és faluközpont között jelentős
kerékpáros forgalom van, akár még sötétedés után is. Ezek miatt az okok miatt én a két belterületi
rész között indokoltnak tartanám a hatvan kilométeres sebesség korlátozást. Azért mondom el
most újra, hátha mások is így gondolják, hogy ez hasznos lenne. Köszönöm.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb vélemény?
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én is nagyon fontosnak tartanám, hogy a stop táblát rakjuk ki,
és tényleg valóban a harmincas tábla is szerintem azért, már ha jóval előbb van. Így is megállunk
sokszor attól függetlenül, szét kell nézni éppen abból adódóan, hogy ott az épület.
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Sági Mihály képviselő: Én, amikor átadták az utat akkor is hiányoltam a stop táblát, abban a
pillanatban is hiányoltam pontosan most egyéb okok miatt. Indokolt, hogy ott megálljanak, a
táblánál vagy stop vonalnál vagy a kettő együtt. A burkolati jel fölfestése az iskola meg az óvoda
környékén nem látok értelmét, mert az akkor látszik, szinte amikor odaérek. A harmincas táblának
mind a két helyen az iskola előtt is és mivel ott útkereszteződés van, az feloldja, akkor vagy ki kell
rakni, hogy 500 m vagy meg kell ismételni a táblát.
Máté Gábor polgármester: Van-e még hozzászólása valakinek? Összegezni szeretném hogy mi
mellett maradunk.
Fülöp Pál képviselő: A fizikai lassító akadályról még annyit, hogy Csengelén is meg tudták ezt
oldani nem a bukkanót, hanem a terelő szigeteket. Nem gondolom, hogy Pusztaszeren nem
lehetne ezt megoldani.
Gyurász Sándorné képviselő: A harmincas táblával én is egyetértek, a hatvanassal nem igazán.
Nagy Emese képviselő: Én csak a Pali mellett akartam szólni, én is azt gondolom, hogy a fizikai
akadály, ami igazából megállítja. Ahol lehet, ott valóban azt kell alkalmazni, mert ahol itt a
főútvonalat jelző tábla van azt is figyelmen, kívül hagyja, ha stop tábla van.
Máté Gábor polgármester: Csinálhatunk a saját lelkiismeret furdalásunk megelőzésére,
gondolkodhatunk ilyen dolgokba, de ne essünk túlzásokba. Ezt az eseményt semmi nem állította
volna meg. Van-e még valami esetleg ehhez? A stop táblát ezen az oldalon egy táblát és a stop
vonalat festessük föl. Stop tábla előjelző táblát rakjunk föl vagy sem?
Sági Mihály képviselő: Szerintem az kötelező hozzá. Amire lehetőség lesz.
Máté Gábor polgármester: Én nem emlékszem rá, hogy minden stop tábla előtt van előjelző
tábla. Jó akkor stop tábla és előjelző tábla és stop vonal. Az útburkolati jelet a gyerekek táblát, azt
elvetjük. A harmincas táblánál azon gondolkodtam hogyan fog ez működni. Ha két táblával oldjuk
meg ezt, akkor egy táblát kellene rakni a Mező utcához vagy az után nem sokkal az érvényes lesz
az óvoda előtt, és érvényes lesz az iskola előtt is. Amikor elhagyta az iskola kereszteződését, az
már feloldja, onnan már nincs harminc, de ott már nincs értelme fölgyorsítani, mert mindjárt itt a
kereszteződés. Egy 200 méteres tábla lenne indokolt vagy 150 méteres. Ha innen oldalról megyek
és a harmincast a Dózsa György utca, kereszteződéshez, teszem ki akkor két táblával,
megúszhatjuk a dolgot.
Fülöp Pál képviselő: Az én javaslatom az, hogy négy darab harmincas táblával lehet
megnyugtatóan megoldani.
Sági Mihály képviselő: Maradok én is a négynél.
Máté Gábor polgármester: A túlszabályozottságtól nagyon idegenkedek. Megérdeklődöm az árát,
de kettőt minden képpen rendelünk és utána, még mindig rendelhetünk kettőt, ha úgy alakul.
Kérek egy árajánlatot, és ha megkapom mindenkinek, elküldöm emailbe. Két dolgot szeretnék még
mondani. Az egyik Emeséék utána néztek annak, hogy viszonylag olcsón egy internetes portálon
keresztül lehet három rétegű szigetelt üveggel ellátott nyílászárókat vásárolni. Emesének volt egy
olyan ötlete, hogy pont olyan méretek is vannak, ami a szolgálati lakásuknak megfelelő. Vállalta
Győző, hogy ő ezeket beépítené, ha mi megvesszük. Én mondtam Emesének, hogy akkor mind a
két lakással foglalkozzunk, és mind a két lakás esetében az 300 ezer forintból kijönne. Ez egy
olyan nagyságrend, aminél már a testülettől egy rábólintás szükség lenne. Ezt valószínűleg tudjuk
nem felhalmozási keretből fizetni, hanem működési, fenntartási keretből. Ha nem a felhalmozási
keret terhére be tudjuk szerezni, akkor indítsuk-e el ezt a projektet?
Sági Mihály képviselő: Igen, mert már tavaly is mondtam, hogy a szolgálati lakásoknál
beszedjük a díjakat, de nem csinálunk rajta semmit.
Máté Gábor polgármester: Hozzá kell, tegyem a másik két lakáshoz is ki fogunk menni, várom,
hogy statikusok jöjjenek, mert a parti iskolának a rekonstrukciója is képbe van valamilyen szinten.
Ott egy statikus vélemény kell, mert régóta repedezések vannak a falakon, hogy mit kezdjünk
vele. Az utolsó téma, kaptam egy felkérést az országgyűlési képviselőtől, amiről minden képpen
beszélnünk kell. Elküldtem nektek ezt a felkérést, én azt mondtam, hogy ilyesmikkel nem akarok
foglalkozni, de van véleményem a betelepítési kvótával kapcsolatban. Azt gondolom semmiképpen
nem képviselő-testületi határozattal kellene ezzel foglalkozzunk. Én írtam itt egy szöveget, ez csak
egy kiindulási alap, ezen lehet még csiszolgatni, ha úgy döntünk, hogy egy állásfoglalást
megfogalmazunk és akkor én, ezt eljuttatom a Farkas Sándornak a holnapi nap folyamán, ha meg
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nem akkor megmondom, hogy úgy döntöttünk, hogy nem foglalkozunk a dologgal. Meg fogják
kérdezni, mert már egyszer megkérdezték mi volt a testületnek az állása.
Sági Mihály képviselő: Semmiféle politikai állásfoglalást nem szabad tenni és politikai döntést
testületi ülésen nem vagyok a híve és nem is voltam soha még véleménynyilvánításra sem.
Nagy Emese képviselő: A magam részéről remélem, hogy nem úgy lesz, hogy ha nem
foglalkozunk vele, akkor úgy gondolják, hogy egyetértünk vele, mert nem értünk vele egyet.
Sági Mihály képviselő: Én azt javaslom, ne tűzzük napirendre se.
Máté Gábor polgármester: Ügyrendi javaslat van, napirendi pontra vegyük az országgyűlési
képviselő által a kvótával kapcsolatos állásfoglalást határozathozatalra. Aki egyetért azzal, hogy ne
vegyük napirendre az ezzel kapcsolatos döntést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
9/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Ügyrendi javaslat
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozati javaslatról való döntést nem veszi napirendre.

a

menekültkvótával

kapcsolatos

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Ennyi lett volna a beszámolóm. Aki a polgármester tájékoztatóját
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
10/2016.(II.11.)Kt. határozat
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti időszak eseményeiről.
Határidő: azonnal
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Felel6s: Mdt6 G6bor polgdrmester
A hatSrozatot kapja:
1.) Miite Gdbor polgiirmester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyz6
3,) Irattdr

7. napirendi pont: K6rd6sek, bejelent6sek
M6t6 G6bor polgirmester: Hetedik napirendi pont/ bejelent6sek.

Srigi Mihrily k6pvisel6: En egyetlen egy t6mdt szeretn6k, ami a kdlts6gvet6shez kapcsol6dik. Az
ipari 6s kereskedelmi vdllalkoz6k, cisszehivdsd16l lenne sz6, Besz6ltem az Erikdval 6 hajland6
vSllalni a tdj6koztatdst, p6lydzatokkal kapcsolatban fOlk6szi.il 16, A mdsik, R6zsika hajland6
elmondani, hogy az dllam fel6 befizetett pdnzekbdl mi tdmogathat6 a pusztaszeri viszonylatba. Arra
k6rem a k6pvisel6ket, hogy hosszri 6vek 6ta fjra megrendez6sre kertllne.
M6t6 G5bor polgirmester: Domonics Jani is jdnne 6s neki is, lenne egy t6mdja. Most mondjunk
egy id6pontot rd, semmi akadSlya neki. En azt gondolom mdrcius 10-e kortrl kell a testiileti til6st
rjsszehoznunk, akkor mdrcius 10-6n lenne vdrhat6an a testtileti 0l6s 6s 3-dn a vSllalkoz6i f6rum.
AltalSnos meghirdet6ssel lenne 6s szem6lyre sz6l6 meghivdssal is. Kdszdndm sz6pen.
Fi,iliip P5l k6pvisel6: Napirenden kivill szeretn6m k6rdezni, hogy a dolgok jelenlegi iillSsa szerint
hdny gyerek fogja kezdeni 6voddb6l iskolSba menet az els6 osztdlyt?

Petkov Giborn6 6vodavezet6: Most m6g nem tudom megmondani, most zajlanak az iskola
6retts6gi vizsgSlatok, de a jelen 6ll5s szerint 4-6 t6 6s ez sajnos az elkdvetkezend6 dvekben igy
vdrhat6. AltalSnos megfogalmazds egy6bk6ntaz, ezt 6n el is tudom fogadni, mert annak idejdn 6n
sziil6k6nt is ezt csindltam, azt mondjdk a szUl6k, hogy ha lehet6s6g van rd egy 6vvel tovdbb lesz a
gyerek, gyerek. Iszonyatosan f6lnek a szrildk az iskolSt6l, f6ltik a gyerekeket a megndvekedett
terhekt6l.
GyurSsz SSndorn6 k6pvisel6: A hivatalnak az akadiSlymentesit6s6t t6nyleg csak pSlydzati m6don
lehet megoldani?

M5t6 GSbor polgirmester: Terveztetni kell, csak a tervez6si k6lts6gek 100 ezer forintos
nagysSgrend(ek. Ma besz6ltem tervezdkkel, 6s az elk6pzel6s, hogy ahol most a WC van ki lesz
b6vitve nagyobbra az eg6sz tet6 minden hozz6 '6s ott ahol az ablak, van lesz egy akadSlymentes
bejdr6 0gy,
bej6r6
rigy, hogy kint az udvarba lesz egy akadilymentes
akadglymentes parkol6 is 6s egy bevezet6 jdrda. Ez m6g
alakulhat, de ez egy koncepci6. A mai testtil.eliltJl€dflbe4drom.
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám

Tárgy

Határidő

1/2016.(II.11.)Kt. határozat
2/2016.(II.11.)Kt. határozat

Napirendi pontok elfogadása
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi
rendezvényterve
A
polgármester
2016.
évi
szabadság
felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
Nyilatkozat elővásárlási joggal kapcsolatban
Megbízási
szerződés
a
Csongrád
Megye
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel
Ügyrendi javaslat
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

azonnal
azonnal

3/2016.(II.11.)Kt. határozat

4/2016.(II.11.)Kt. határozat
5/2016.(II.11.)Kt. határozat
6/2016.(II.11.)Kt. határozat
7/2016.(II.11.)Kt. határozat
8/2016.(II.11.)Kt. határozat
9/2016.(II.11.)Kt. határozat
10/2016.(II.11.)Kt. határozat

azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

oldal: 15/15

JELENLETI

iV

Pusztaszer K6zs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet€nek
2016. februSr 11-6n
megta rtott iil6s6n megjelentekr6l

Mdt6 Giibor polgdrmester

6l

Fril6p Pdl k6pvisel6
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Gyurdsz Sdndor Liiszl6n6 k6pvisel6
K6sdn6 Buknicz Miiria k6pvisel6
Magyar Gdbor Ferenc k6pvisel6

Nagy Emese k6pvisel6

Siigi Mihiily k6pvisel6
dr. Jaksa Tibor aljegyz6
T6th M6nika jegyz6k6nyv-vezet6
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PUSZTASZER KOZS€G POLGARMESTERE

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.

T: +36 62 576 510
F: +36 62 576 sLL
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGNiVO
Pusztaszer Kozsdg 0n kormdnyzata K6pvisel6-testriletdnek rendes til6s6t

2OL6. februdr 11-6n

(csiitiirtiik) t6o0 6ra

kezdettel 0sszehivom.

Az iil€s helye: Csengelei Kdzcis Onkormdnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendelts6g6nek til6sterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:
1.) Rendelet-alkotds a kdzs6gi 0nkormdnyzat 2016. 6vi kdlts6gvet6s6r6l
2.) A Kdpvisel6-testillet 2016. 6vi munkaterve
3,) Pusztaszer Kcizs6g 0nkormeinyzata 20L6. 6vi rendezv6nyterve
4.) A polgdrmester 2016. 6vi szabadsdg felhaszn;il6si ritemez6si terv6nek j6vdhagydsa
5.) Polgdrmester tdj6koztat6ja k6t ril6s kdzdtti iddszak esem6nyeir6l
6.) K6rd6sek, bejelent6sek
A K6pvisel6-testulet rll6s6re tisztelettel meghivom, megjelen6s6re sziimitok.
Kdrem, sziveskedjen el6re jelezni, ha az tildsen m6gsem tud jelen lenni.
Pusztaszer, 2016. februdr 5.
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Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T. +36 62 576 510
F. +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer.hu
Iktatószám: 299/2016
Tárgy: 2016. évi Költségvetési
rendelet-tervezet 1.
Pusztaszer Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a
szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok
tartalmazzák:
-

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
A 2016. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntések, a vonatkozó önkormányzati
rendeletek

A 2016. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
-

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra
vonatkozó szakaszait.
A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló módosításokat.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében
megjelennek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében
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2016-ban a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2016. február 15-e, mely
határidőig benyújtjuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.
A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése,
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(Ávr.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat,
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2016. március 16-áig
kell adatot szolgáltatni.
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2016. évi költségvetésünket.
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2015 év) várható s az azt
megelőző év tényadatait (2014 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 12. melléklet.
A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:

146.019.772 Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82.719.249 Ft
0 Ft
62.166.438 Ft
1.134.085 Ft

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek.
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként ( Ft-ban)
I.1.B1, B3-4, B6. Működési költségvetési bevételek

82.719.249 Ft

I.1.1.B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
45.837.235Ft
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
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3.168.830 Ft
13.760.000 Ft
1.267.806 Ft
3.836.300 Ft
5.451.626 Ft
1.068.450 Ft

I.6 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

76.581 Ft

A I.1.ba)- I.1.bd) bevételek elsősorban a zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető
fenntartással, közutak fenntartásával kapcsolatosan felmerült kiadásokra számolhatók el, azonban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott egyéb a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatokra átcsoportosíthatók, melyekre központi támogatás nem áll
rendelkezésre:
-

-

-

településfejlesztés, településrendezés
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
A támogatás az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolt /gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg/ kiadásokra tervezhető.
III.2 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása 14.353.082 Ft.
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1.192.440 Ft.
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IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A központi támogatás kizárólag a kulturális feladatok /kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ teljesítésére fordítható.
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
1.662.120 Ft
I. 1.1.B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8.223.800 Ft

- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév) 1.080.000 Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 2.967.600Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.176.200Ft.
I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek
24.500.000 Ft
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000 Ft,
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15.000.000 Ft,
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000 Ft,
1.1.3.4 Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok, pótlékok 100.000 Ft.
4.122.614 Ft
I.1.4.B4 Működési bevételek
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 4.122.614 Ft, mely az alábbiakat
tartalmazza:
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.100.424 Ft,
- nem lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelem 1.541.720 Ft,
- művelődési ház bérleti díj 70.000 Ft
- közvetített szolgáltatás bevétele 819.425 Ft
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 9.600 Ft
- működési célú kamatbevétel 40.000 Ft
- temető fenntartási hozzájárulás 35.000 Ft
- sírhely megváltás 500.000 Ft
- vadászati jog 6.445 Ft
I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2014. évi hátralék 35.600 eFt.

35.600 Ft

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

0 Ft

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft
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I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek

63.300.523 Ft

I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra

62.166.438 Ft
1.134.085Ft

Költségvetési bevételek összesen:
Ebből:
Működési költségvetési bevételek:
Felhalmozási költségvetési bevételek:

82.719.249 Ft

Finanszírozási bevételek összesen:
Ebből:
Működési finanszírozási bevételek:
Felhalmozási finanszírozási bevételek:

63.300.523 Ft

82.719.249 Ft
0 Ft

62.166.438 Ft
1.134.085 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

146.019.772 Ft

2. Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként ( Ft-ban)
I.1. K1-5 Működési költségvetési kiadások

144.885.687 Ft

I.1.1.K1 Személyi juttatások

28.732.264 Ft

Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 28.732.264 Ft. Az alábbi munkavállalók személyi
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1
fő mezőőr, 1 fő karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő adminisztrátor és 32 fő
közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 8. melléklete részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok

6.063.809 Ft

- Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata 6.063.809 Ft.
I.1.3.K3 Dologi kiadások

27.603.483 Ft

Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 27.603.483 Ft, ezen belül:
- Készletbeszerzés 3.770.000 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 610.000 Ft,
- Szolgáltatási kiadások 16.638.254 Ft,
- Kiküldetések, reklám 60.000 Ft,
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás 6.525.229 eFt.
I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.370.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

68.116.131 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
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-Többcélú Társulás járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet, érdekeltségi hozzájárulás 1.958.940 Ft,
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 9.000.000 Ft,
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 3.672.000 Ft.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Non-profit szervek támogatása 1.050.000 Ft,
- Hulladékgazd. Társulás éves támogatás 202.206 Ft,
- Vállalkozás (fogorvos) műk.célú támogatása 4.176.200 Ft.
Tartalékok
Működési célú tartalék 48.056.785 Ft, melyből 1.500.000 Ft a Képviselői Alap tartaléka.
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

1.134.085 Ft

I.2.6.K6 Beruházások

1.134.085 Ft

- Kisértékű egyéb eszköz beszerzés 1.134.085 Ft.
I.2.7.K7 Felújítások

0 Ft

I.K9 Finanszírozási kiadások

0 Ft

Költségvetési kiadások összesen:
Ebből:
Működési költségvetési kiadások:
Felhalmozási költségvetési kiadások:

146.019.772 Ft

Finanszírozási kiadások összesen:
Ebből:
Működési finanszírozási kiadások:
Felhalmozási finanszírozási kiadások:

0 Ft

144.885.687 Ft
1.134.085 Ft

0 Ft
0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.

Pusztaszer, 2016. február 8.
Máté Gábor
polgármester
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RENDELETTERVEZET 1.
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016.(………) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az
önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos,
hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben
meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok
pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának
jogosultságát jelentik.
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései
határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere,
az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás,
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.
2. §
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti
bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.
3. §
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:
A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
4. §
A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra
Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait:
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82.719.249 Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
146.019.772 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
63.300.523 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
63.300.523 Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza.
- A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési
mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
-

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett
részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének
és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 10.
melléklete tartalmazza.
- A képviselői alap meghatározott előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és
megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet
tartalmaz.
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.
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5. §
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése,
vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3. melléklet III.
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a
kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a
döntésből adódó helyi intézkedések körét.

6. §
A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 7.143.800 Ft-ban
(Hétmillió- száznegyvenháromezer-nyolcszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok
ellátásának finanszírozási bevétele 4.176.200 Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.
7. §
Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 45.837.235 Ft (Negyvenötmilliónyolcszázharmichétezer-kettőszázharmincöt forint).
8. §
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén
az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy
jóvá.
9. §
(1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a
továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül
tájékoztatja.
(5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
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(6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig
terjedhet.
10. §
(1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére –
negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
11. §
A 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési
ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan
mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. §
Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára
számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése
esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az
elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további
támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már
kifizetett támogatás visszafizetésére.
13. §
A Költségvetési tv. 66. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer
Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja
szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem
meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
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14. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen
alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez
biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás,
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások,
felújítások, valamint
d) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő
előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
15. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire
– a következők szerint határozza meg:
Az Önkormányzat létszáma:
- 2 fő választott tisztviselő
- 4 fő főállású közalkalmazott
- 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 32 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező
többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat
alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.
16. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú
forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A
polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
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17. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. §
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2016.
évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem
nyithat.
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében :
- a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem
köthet, továbbá
- a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
- faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- garanciát, kezességet nem vállalhat.
19. §
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje:
- az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2017. április 30-ig
terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.
20. §
(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja
2016. január 1-től 38.650,- Ft.
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban
álló munkavállalók cafetéria- juttatásásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő.
Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodánál
foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafetéria-juttatásának éves keretösszege 130.272 Ft/fő.
21. §
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:
a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap
b) komfortos lakás esetén: 172,- Ft/m2/hónap
c) félkomfortos lakás esetén 86,- Ft/m2/hónap
d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap
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22. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet, valamint a községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 8/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2013.(IX.20.)ör., a 12/2013.(XI.21.)ör., a 3/2014.(V.5.) önkormányzati rendeletek hatályukat
vesztik.

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző
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1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ...../2016(........) önkormányzati rendelethez

Pusz
tasz
er
Közs Előirá Kieme
ég nyzat
lt
Rovat száma
Önk csopo előirá
orm rt
nyzat
ányz
ata
Cím

Rovat megnevezése

2016. évi eredeti előirányzat
Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

146 019 772

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

144 885 687

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN
I.

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

1 134 085
82 719 249

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 061 035

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

45 837 235

1

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 168 830

1

B111

Közvilágítás fenntartásásval kapcsolatos feladatok

13 760 000

1

B111

Köztemető fenntartás

1 267 806

1

B111

Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

1

B111

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 451 626

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 068 450

1

B111

A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 192 440

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 662 120

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 223 800

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei
őrszolgálat

1 080 000

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

2 967 600

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 176 200

3

B3

Közhatalmi bevételek

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

4

B4

Működési bevételek

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

4

B408

Kamatbevételek

40 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

6

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

B8

Finanszírozási bevételek

2

7

76 581
14 353 082

24 500 000
5 000 000
15 000 000
4 400 000
100 000
4 122 614
35 000
819 425
3 218 589
9 600

-

63 300 523

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
1

62 166 438
1 134 085

2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt
aszer
Közs
ég
Önko
rmán
yzata
Cím

Előir
Kiem
ányz
elt
Rovat
at
előirá száma
csop
nyzat
ort

Rovat megnevezése

2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

146 019 772

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

144 885 687

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
I.

I.

1

1 134 085

K1-5

Működési költségvetési kiadások

1

K1

Személyi juttatások

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

27 603 483

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

68 116 131

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú
Társulás

1 958 940

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

9 000 000

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

3 672 000

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 176 200

5

K512

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit
szervek

1 252 206

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 500 000

5

K513

Tartalékok

46 556 785

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

1 134 085

6

K6

Beruházások

7

K7

Felújítások

-

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K9

Finanszírozási kiadások

2

I.

144 885 687
28 732 264
6 063 809

1 134 085

-

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ……./2016.(……….) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre
Ft-ban

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú
támogatások

B1

Működési célú
támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési költségvetési
bevételek

január

február

március

április

május

június

július

szeptemb
augusztus
október november december
er

5 524 137 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 828 3 664 818
685 317

8 223 800

2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 667 2 041 663

24 500 000

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 551

685 317

343 553

4 122 614

35 600

35 600

8 594 672 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 735 363 6 770 947

82 719 249

Felhalmozási
költségvetési bevételek

343 551

685 317

45 837 235

685 313

343 551

685 317

összesen

343 551

0

0

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési
kiadások

K6-8

Felhalmozási
költségvetési kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptemb
október november december
er

összesen

######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 144 885 687
100 000

1 034 085

1 134 085

######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 146 019 772

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptemb
október november december
er

Előző évi költségvetési
maradvány működési
3 479 135 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 338 444 5 302 863
célú
Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási
célú
100 000
0
0
0
0 1 034 085
0
0
0
0
0
0

összesen

62 166 438

1 134 085

4. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ......./2016.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2016.

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint
helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

Helyi adóval,
gazdaságszerve
Lakás- és
zéssel
helyiséggazdálk
kapcsolatos
odás
feladatok

Településüzemeltetés

Az
Város és
Közutak, hidak
önkormányzati
Köztemető
Adó-, vám- és
Család és
alagutak
községgazdálko
vagyonnal való
fenntartás és jövedéki
nővédelmi eü.
üzemeltetése,
dási egyéb
gazdálkodással
működtetés
igazgatás
gondozás
fenntartása szolgáltatások
kapcsolatos
013320-1
011220-1
074031-1
045160-1
066020-1
feladatok
013350
1 080 000

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

2 967 600

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Önkormányzati
működéssel,
döntéselőkészít
éssel,végrehajt
ással
kapcsolatos
feladatok

Ft

Közművelődés
Könyvtári
Önkormányzat
- közösségi és
Háziorvosi
állomány
ok
társadalmi
ellátás 072111- gyarapítása,
elszámolásai a
részvétel
1
nyilvántartása
központi
fejlesztése
082042-1
költségvetéssel
082091-1
018010-1

4 176 200

45 837 235

Összesen

54 061 035
24 500 000

24 500 000

B4

Működési bevételek

449 925

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

35 600

35 600

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

-

-

B1-7
B8

B8
B8

Költségvetési bevételek
összesen
Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
működési célra
Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
felhalmozási célra

-

1 565 525

535 000

2 718 589

2 718 589

254 000

24 500 000

2 967 600

4 122 614

165 100

4 430 200

165 100

-

-

45 837 235

1 134 085

-

-

-

-

-

-

1 134 085

-

63 300 523
-

82 719 249
62 166 438

62 166 438

Finanszírozási bevételek
Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

535 000

63 300 523

64 866 048

535 000

2 718 589

24 500 000

2 967 600

4 430 200

-

-

45 837 235

146 019 772

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2016.

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint
helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Településüzemeltetés

Közutak, hidak
Város és
Köztemető
alagutak
községgazdálko Önkormányzat
Zöldterület fenntartás és üzemeltetése,
dási egyéb
ok általános
kezelés 066010 működtetés
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
013320-1
045160-1
066020-1
011130-1

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

K1

Személyi juttatások

6 570 500

4 944 339

879 500

2 837 156

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 726 227

1 347 794

249 327

775 572

K3

Dologi kiadások

8 544 593

110 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadás

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

K8

Beruházás

K8

Felújítás
Költségvetési kiadások
összesen

K9

1 905 000

1 651 000

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

342 900

5 969 000

664 840

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Hulladékgazdálko Sport, ifjúsági Közfoglalkoztat
dás
ügyek
ás

819 150

Szociális ellátások

Egyéb szociális
Közművelődés
Lakásfenntartá
Elhunyt
és
Könyvtári
Nem veszélyes SzabadidősportTámogatási
Gyermekvédel
Hosszabb
- közösségi és
ssal,
szem.hátramar természetbeni
állomány
hulladék
(rekreációs
mi pénzbeli és
célú
társadalmi
időtartamú Köz
lakhatással adottainak pb.
ellátások,
gyarapítása,
kezelése,
sport-)
természetbeni
finanszírozási
részvétel
foglalkoztatás
összefüggő ellát (temetési támogatások
nyilvántartása
ártalmatlanítása tevékenység és
ellátátsok
műveletek
segély) 103010fejlesztése
041233-1
ellátások
(szociális
082042-1
051040-1
támogatása
018030-1
104051-1
082091-1
106020-1
1
ösztöndíjak)
081045-1
107060-1
954 700
12 546 069
271 170

307 340

Önkormányzati
működéssel,
döntéselőkészít
éssel,végrehajt
ással
kapcsolatos
feladatok

647 700

1 778 000

935 000

901 700

28 732 264

27 603 483

1 192 440
8 400 000

700 000

14 370 000

5 270 000

4 176 200

1 905 000

Összesen

6 063 809

1 693 719
1 834 820

Ft-ban

15 883 146

20 059 346

48 056 785

48 056 785

1 134 085

1 134 085

0

0

66 032 190

6 402 133

1 651 000

1 471 727

5 969 000

4 277 568

4 483 540

819 150

1 873 570

1 834 820

1 778 000

935 000

15 141 488

1 192 440

8 400 000

700 000

5 270 000

15 883 146

146 019 772

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

0
1 905 000

66 032 190
4,00

6 402 133
2,00

1 651 000

1 471 727
1,00

5 969 000

4 277 568
1,00

4 483 540

819 150

1 873 570

1 834 820

1 778 000

1,00

ebből közfoglalkoztatott

1

935 000

15 141 488

1 192 440

8 400 000

700 000

5 270 000

15 883 146

146 019 772

32,00

41,00

32,00

32,00

5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
2016. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Költségvetési bevételek

-

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

B8

Finanszírozási bevételek

1 134 085

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 134 085

Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
2016. évi eredeti előirányzat

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

1 134 085

Költségvetési kiadások

1 134 085

K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

1 134 085

5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak általános támogatása

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

2 967 600

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 176 200

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

15 000 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

B4

Működési bevételek

4 122 614

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

B81
B8

45 837 235

54 061 035
5 000 000

100 000
24 500 000

Költségvetési bevételek

82 719 249

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

Finanszírozási bevételek

62 166 438

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

144 885 687

Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

28 732 264

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási
adó

K3

Dologi kiadások

27 603 483

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 958 940

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 000 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú
támogatása

3 672 000

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása
(fogorvos)

4 176 200

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

K5

Tartalékok

48 056 785

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 116 131

Költségvetési kiadások
K9

6 063 809

144 885 687

Finanszírozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

144 885 687

5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek
2016. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080 000

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

2 967 600

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 176 200

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

15 000 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

B4

Működési bevételek

4 122 614

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

35 600

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

45 837 235

54 061 035
5 000 000

100 000
24 500 000

Mködési célú költségvetési bevételek

82 719 249

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

Költségvetési bevételek öszesen

82 719 249

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

62 166 438

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 134 085

Finanszírozási bevételek összesen

63 300 523

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

146 019 772

5. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

28 732 264

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

27 603 483

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 958 940

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 000 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

3 672 000

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 176 200

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

K5

Képviselői alap tartalék

1 500 000

K5

Tartalékok

46 556 785

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 116 131

Működési célú költségvetési kiadások

6 063 809

144 885 687

K6

Beruházás

1 134 085

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

1 134 085

Költségvetési kiadások összesen
K9

146 019 772

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

146 019 772

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …./2016(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft
Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény
mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek
adókedvezménye

132

50%

396 000

Magánszemélyek kommunális adója Három v.
többgyerm. csal. adókedvezménye

12

50%

36 000

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított
kedvezmény, mentesség összege

144

50%

432 000

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény
összege

7. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …./2016.(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2016. évben

Ft-ban

Kölcsön
megnevezése

2015.12.31-i
kölcsön-állomány

2016. évben
folyósítandó
összeg

2016. évben
teljesítendő bevétel

2015.12.31-i
várható kölcsönállomány

Visszatérítendő
átmeneti segély

35 600

-

35 600

-

Működési célú
kölcsön összesen

35 600

-

35 600

-

8. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló …/2016.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2016. évi bérjellegű juttatásokról
Ft-ban

Kormányzati funkció

Béren kívüli
Választott
Törvény szerinti
juttatások K1107tisztviselők
illetmények K1101
1109
juttatásai K121

Fő

Összesen

011130-1
Önkormányzatok ált.
igazgatási
tevékenysége

1,00

3 950 973

3 950 973

011130-1
Önkormányzatok ált.
igazgatási
tevékenysége

1,00

993 366

993 366

011130-1
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

2,00

4 944 339

4 944 339

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 735 500

96000

1 831 500

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 550 700

421000

1 971 700

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 156 300

96000

1 252 300

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 419 000

96000

1 515 000

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások
összesen:

4,00

5 861 500

709 000

6 570 500

074031-1 Család és
nővédelmi
egészségügyi
gondozás

1,00

2 741 156

96000

2 837 156

082042-1 Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása

1,00

858 700

96 000

954 700

013320-1 Köztemető
fenntartás és
működtetés

1,00

783 500

96000

879 500

041233-1 Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

32,00

12 546 069

0

12 546 069

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

41,00

22 790 925

997 000

4 944 339

28 732 264

9. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi eredeti
előirányzata
Ft

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó

8 400 000

Rendkívüli települési támogatás

1 130 000

Települési támogatás temetési
költségek mérséklésére

500 000

Települési támogatás
életkezdési juttatás

400 000

Települési támogatás
Iskoláztatási támogatás

1 620 000

Települési támogatás Fűtési
támogatás

1 820 000

Ösztöndíjak

300 000

Köztemetés

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

14 370 000

10. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ......./2016.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016

Jogcímek Magyarország 2016. évi
Éves
2016.
központi költségvetéséről szóló 2015. meghatároz
január 4%
évi C. törvény alapján
ott összeg Ft

2016.
január 8%

Forintban

2016.
2016.
2016.
2016. április 2016. május 2016. június 2016. július
2016.
2016.
2016.
augusztus szeptember
november
8%
8%
8%
8%
október 8%
február 8% március 8%
8%
8%
8%

2016.
december
8%

2016. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának
támogatása

3 168 830

126 753

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 506

253 511

3 168 830

13 760 000

550 400

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

1 100 800

13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok támogatása

1 267 806

50 712

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 430

1 267 806

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

5 451 626

218 065

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 131

436 120

5 451 626

1 068 450

42 738

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

85 476

1 068 450

I.1.bd) Közutak fenntartásának
támogatása
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása
I.6 A 2015 évről áthúzódó
bérkompenzáció támogatása

76 581

76 581

76 581

I. A helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása

28 629 593

1 142 120

2 360 822

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

2 284 241

28 629 593

III.2 Települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatása

14 353 082

574 123

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 247

1 148 242

14 353 082

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

1 192 440

III.5.b A rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatása
III. A települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak
támogtása

1 192 440

15 545 522

574 123

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 612

15 545 522

IV.1.d) Települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

1 662 120

66 485

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 965

1 662 120

IV.Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

1 662 120

66 485

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 970

132 965

1 662 120

Központi költségvetési támogatás
mindösszesen

45 837 235

1 782 728

3 741 409

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 818

45 837 235

11. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ......./2016.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi képviselői alap előirányzatok

Név

2016. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Gyurász Sándorné

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Fülöp Pál

250 000

Sági Mihály

250 000

Magyar Gábor

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Önkormányzat
Bevételek

2014. évi teljesítés eFtban

Intézményi működési bevételek

2015. évi várható
teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti
előirányzat Ft-ban

3 617

5 456

4 122 614

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

23 414

25 873

24 500 000

Működési bevételek

27 031

31 329

28 622 614

Központi támogatás

52 714

70 799

45 837 235

Egyéb központi támogatás
ÖNHIKI
Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása
Vis-maior támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Felhalmozási célú támogatások

35 253

12 507

Egyéb működési célú támogatás

41 317

37 699

8 223 800

129 284

121 005

54 061 035

Felhalmozási egyéb bevétel

234

169

-

Felhalmozási jellegű bevételek

234

169

-

Támogatások
Sajátos felh. és tőkebevételek

-

Támogatásértékű bev. TB Alaptól

-

Támogatásértékű működési bevétel

-

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-

Támogatásértékű bevétel

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

3 314

Átvett pénzeszközök

3 314

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

262

Támogatási kölcsönök visszatérülése

112

35 600

262

112

35 600

160 125

152 615

82 719 249

21 180

22 338

62 166 438

4 573

17 349

1 134 085

Pénzmaradvány

25 753

39 687

63 300 523

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

25 753

39 687

63 300 523

1 516

1 783

187 394

194 085

Költségvetési bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei
Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei
Értékpapírok bevételei
Működési célú hitel
Felhalmozási célú hitel
Függő bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

146 019 772

12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ....../2016.(.........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
Kiadások

2014. évi teljesítés eFtban

Személyi juttatások

2015. évi várható
teljesítés eFt-ban

2016. évi eredeti
előirányzat Ft-ban

31 143

29 985

Munkaadókat terhelő járulékok

5 573

5 412

28 732 264
6 063 809

Dologi és egyéb folyó kiadások

32 162

20 611

27 603 483

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

20 279

15 542

14 370 000

Véglegesen átadott pénzeszközök

32 340

28 828

20 059 346

121 497

100 378

144 885 687

25 758

13 449

1 134 085

100

15 344

26 025

28 891

Tartalékok

48 056 785

Működési kiadások
Felújítás

167

Beruházás, beszerzés
Véglegesen átadott pénzeszközök

-

Részesedés vásárlás
Egyéb felhalmozási kiadás

98

Felhalmozási kiadások
Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak

185

Ideiglenesen átadott pénzeszközök

185

Költségvetési kiadások

147 707

1 134 085

129 269

146 019 772

Irányító szervi támogatás
Finanszírozási kiadások

1 516

Pénzmaradvány igénybevétel
Egyéb finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 707

2

130 785

146 019 772

13. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ……./2016.(……….) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv a 2016. évre
Ft

Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök
Működési költségvetési
bevételek

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

5 524 137

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 828

3 664 818

45 837 235

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 317

685 313

8 223 800

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 667

2 041 663

24 500 000

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 551

343 553

4 122 614

35 600

35 600

6 770 947

82 719 249

8 594 672

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

6 735 363

Felhalmozási költségvetési
bevételek

0

Költségvetési kiadások
Rovatrend

Megnevezés

K1-5

Működési költségvetési
kiadások

K6-8

Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

március

április

május

június

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

100 000
12 173 807

július

augusztus

12 073 807

szeptember

12 073 807

12 073 807

október

november

12 073 807

december

12 073 807

összesen

12 073 810

1 034 085
12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

13 107 892

144 885 687
1 134 085

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 807

12 073 810

146 019 772

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány működési célú
Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási célú

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

3 479 135

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 338 444

5 302 863

62 166 438

100 000

0

0

0

0

1 034 085

0

0

0

0

0

0

1 134 085

Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszer Községi Önkormányzat
kötelezettségeinek megállapítása.

adósságot

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezés keretein
belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre (2017-2019
évek) várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pusztaszer, 2016. február 8.
Máté Gábor
polgármester

………./2016. (…….) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege

HATÁROZATI JAVASLAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

kommunális

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

20 100 000

20 100 000

20 100 000

20 100 000

0

0

0

0

10 050 000

10 050 000

10 050 000

10 050 000

Iparűzési adó
Magánszemélyek
adója

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel
Likvid hitel igény
Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti
fizetési kötelezettség maximális
összege, mely a 10. § (3) bek.
szerint
egyik
évben
sem
haladhatja meg az adott évi saját
bevételek 50%-át
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző

……/2016.(……………..)Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi
MUNKATERVE
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja:
-

Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Február
1.

Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1.
2.
3.
4.
5.

Pusztaszer Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőri jelentésének megtárgyalása
Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Mezőőri beszámoló
Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról

Április

Május
1. Beszámoló a Kistelek Környéki
költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló a háziorvos munkájáról
3. Beszámoló a fogorvos munkájáról
4. Beszámoló a védőnő munkájáról

Települések

Többcélú

Társulása

2015.

évi

Június
1. Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia
György Általános Iskola) munkájáról
2. Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény
Csizmazia György Óvoda munkájáról
3. Beszámoló a Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkájáról
4. Beszámoló a gyermekétkeztetésről
5. Zártülés: Díszpolgári cím adományozása

Szeptember
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.
évi fordulójához

November
1. 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2. Beszámoló a helyi adóztatásról
3. Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott
egyedi kérelmek elbírálása

December
1. Közmeghallgatás

Határidő: folyamatos
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Munkaterv szerint érintettek
5.) Irattár
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Pusztaszer Község Polgármesterétől

Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 11-ei ülésére
Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2)
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti
igénybe.”
Fentiekre tekintettel Máté Gábor polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak
szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 65 napot – a tárgyévi
szabadsághoz hozzá kell számítani.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2016. évben 104 nap.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Pusztaszer, 2016. február 5.
Máté Gábor
polgármester
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……/2016.(…………)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté
Gábor főállású polgármester 2016. évi (104 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár
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..../2016. (……) Kt. számú határozat melléklete
1. sz. melléklet

NÉV

2016. évre
járó napok
száma

JAN.

FEBR.

MÁRC.

ÁPR.

MÁJ.

JÚN.

7

7

9

9

9

9

Alap:25

Pót:14
Máté Gábor
polgármester
Áthozott:65

Összesen:104
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NÉV

2016. évre
járó napok
száma

JÚL.

AUG.

SZEPT.

OKT.

NOV.

DEC.

9

9

9

9

9

9

Alap:25

Pót:14
Máté Gábor
polgármester
Áthozott:65

Összesen:104

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016.(………) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati
rendelet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit
2016. január 1-jétől alkalmazni kell.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

1. számú melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(……….)
önkormányzati rendelethez
„3. számú melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

Kormányzati funkció

Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

061020

Lakóépület építése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

076062

Település-egészségügyi feladatok

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevéeknység és
támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Pusztaszer K6zs6g 6nkorm5nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
L/ 2Ot 6.(lL 12.) dnkormSnyzati rendelete
az Onkorminyzat Szervezeti 6s Mfik6d6si SzabSlyzatSr6l sz6l6
7

/zOt 4.(re..14.) 6nkormiinyzati rendelet m6dosit6si16l

Pusztaszer Kozs6g 0nkormdnyzatdnak K6pvisel6-testulete

az

Alapt0rv6ny 32. cikk (2)
(1) bekezd6s

bekezddsdben meghatdrozott eredeti jogalkot6i hatdskdrben, az Alaptdrveny 32. cikk
d) pontjiiban meghatdrozott feladatkdrben eljdrva a kcivetkez6ket rendeli el:

1. 5 Az Onkormdnyzatszervezeti 6s M(kdd6si SzabSlyzatiir6l sz6l6 7/20t4.(XI.14,) dnkormdnyzati
rendelet az e rendelet 1. szdm( mell6klete szerinti 3. sziimrj mel16kletteleg6szril ki,

2. $

Ez az cinkormdnyzati rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hatdlyba, de a rendelkez6seit
2016. janu6r 1-j6t6l alkalmazni kell.

Kd
polgSrmester

Kihirdet6si

<-7
dr. Jaksa Tibor
aljegyz6

zSrad6k:

Pusztaszer K6zs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testillete dltal 2016. februiir 11-6n megalkotott
fenti 1/20 16.(IL 12. ) 6nkormdnyzati rendeletet alulirott napon kihirdetem.

q)

Pusztaszer, 2015, febru6r L2.

'-----*

,.:'

br. Jaksa Tibor
aljegyzS

1. sz6mf mell6klet az Onkorminyzat Szervezeti 6s Miikdd6si Szab6lyzatSr6l sz6l6
/2O14.(n.L4.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sir6l sz6l6 Ll2OL6.(T[.L2.)

7

iin kormSnyzati rendelethez

,,3. sz6m& mell6klet az Onkorm6nyzat Szervezeti 6s Mfik6d€si SzabSlyzat5r6l sz6l6
7

/ ?OL4.(X.I.14.) 6nkorminyzati rendelethez

Pusztaszer Kdzs6gi OnkormSnyzat alaptev6kenys6g6nek kormdnyzati funkci6k szerinti besoroldsa

KormSnyzati

funkci6

Megnevez6s

011130

0nkormdnyzatok 6s dnkormdnyzati hivatalok jogalkot6 6s
SltalSnos igazgatdsi tev6kenys6ge

0tt220

Ad6-, vdm- 6s jtived6ki igazgatiis

0

13320

013330
013350
0

16080

Kdztemet6 fenntartds 6s mtikddtet6s
PSlydzat- 6s tdmogatdskezel6s, ellen6rz6s
Az onkormdnyzati vagyonnal val6 gazddlkoddssal kapcsolatos

feladatok
Kiemelt dllami 6s dnkormiinyzati rendezv6nyek

022010

Polgdri honv6delem Sgazati feladatai, a lakossdg felkeszit6se

032020

Triz- 6s katasztr6fav6delmi tev6kenysdgek

04123

Rdvid idcitaftamf kozfoglalkoztatiis

1

04L232

Start-munka program -T6li kdzfoglalkoztatds

04L233

Hosszabb idcitarta mri kcizfogla I koztatds

04t236

Orszdgos kcizfoglalkoztatdsi program

04t237

Krizfoglal koztatdsi mi ntaprogra m

045 120

Ut, aut6pdlya 6pitdse

045160

Kdzutak, hidak, alagutak rizemeltet6se fenntartdsa

0474t0

Ar- 6s belvfzv6delemmel cisszefil996 tevdkenys6gek

051040

Nem vesz6lyes hullad6k kezel6se, drtalmatlanitdsa

061020

Lak66ptilet 6pit6se

063020

Viztermel6s, -kezel6s, -elldtds

064010

KdzvilSgftds

066010

Z6ldterLllet-kezel6s

066020

Vdros-, kdzs6ggazdSlkoddsi egy6b szolgdltatdsok

072LLL

Hdziorvosi alapellStds

07231I

Fogorvosi alapelldtds

074031

Csaldd 6s n6v6detmi eg6szs6gtigyi gondozds

074032

lfiilsdg- eg6szs6gUgyi gondozds

076062

Telepi.ilds-eg6szs6gtigyi fetadatok

081045

tiimogatiisa

082042

Kdnyvtdri dllomdny gyarapitdsa, nyilvdnta rtdsa

082044

Kdnyvtdri szolgdltatdsok

082091

K6zmfivel6dds-kcizdss6gi tdrsadalmi r6szv6tel fejleszt6se

082092

gondozdsa

084070

A fiatalok tdrsadalmi integr6ci6j6t segitd strukt0ra, szakmai
szolgSltatdsok fejleszt6se, mrikOdtet6se

086090

Egy6b szabadidds szolgSltatiis

102050

Az id6skorriak tdrsadalmi integrdci6j6t celz6 programok

L44037

Int6zm6nyen kivrili gyermekdtkeztet6s

106020

Lakdsfenntartdssal, lakhatdssal dsszefrigg6 ellStdsok

Szabadidcisport- (rekre6ci6s sport-) tev6eknys6g 6s

K6zmtivel6d6s-hagyomdnyos k0zdss6gi kulturSlis 6rt6kek

E

Megbizitsi szerz6d6s

I.

Szerz6d6

felek

J

amely l6trej ott egyr6szrSl:

Neve: Pusztaszer Kozsegi Onkormdnyzat
Cime: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45
Ado szftm'. I 5 7 2 61

00-

I -0 6

Banksz6mlaszhm: 1 1 73 5 098- 1 53 5 441 5
Kdpviseli: M6t6 G6bor, polg6rmester

mint

me gb

iz6 (a tovabbiakb an Megbiz6), m6sr6szr6l

Neve:
Cime:
Ad6sz5m:
Banksz6mlasz{tm:
Kdpviseli:

:

Csongr6d Megye Fejleszt6s6rt Nonprofit Kft.
6722Szeged, R6k6czi t6r 1.

248t7271-l-06
| fl 3 5005 -205 67 07 7 -00000000
Weszely Tam6s, iigyvezetd

mint megb izott (atov6bbiakban: Megbizott) kozott, alulirott helyen 6s napon,
felt6telek mellett.

IL
1.

a k6vetkezo

El6zm6nYek

Szerzodo felek meg6llapitjak, hogy Megbiz6 Thmogat6si k6relmet kivSn benyrijtani a
Teriilet- 6s Telepiil6sfejleszt6si Operativ Program keretdben megielent TOP-4.1.1-15
k6dsz6mri, Eg6szs6gi.igyi alapell6t6s infrastruktur6lis fejleszt6se targyri felhiv6sra.

III.

A szerz6d6s tirgYa

az Elozmlnyek pontban emlitett benyirjtand6
t6mogat6si k6retem alapjSt kepez6 Megalapoz6 dokumentum elk6szit6sdvel, projekt

2. A Megbiz6 megbizza a Megbizottat

el6k6 sztdsi tev6kenys6 geinek elliltdsSv aI.

IV.
3.

AszerzfidSstartalma

A Megbizott feladata
a. A szerz|dds tilrgyhval kapcsolatos el6zetes inform6ci6k dsszegffit6se.
b. Az al6bbi dokumentumok elk6szit6se:

-

fttl6that6s6gi nYilatkozat,

megalapoz6 dokumentum (bele6rtve: Beszerzendo eszkozok listdja
kolts6gtakul1ci6val, illetve a Nyilatkozat si.irg6ss6gi ell6t6s eszkozeinek
beszerz6se eset6n),

nyilatkozat a fejlesztdsi ig6nyekr6l,
nyilatko zat eszkozbeszerzdshez c. T6mogatdsi k6relem adatlapj rinak kit6lt6se
Megbizott feladat5t a tfrmogathsi felhiv6sban rogzitett t6mogat6si k6relem benyirjt6si
hatSridej6ig elvegzi.
Megbizottleladatatov6bb6 a szerzbdds keret6ben elk6sziilt 6s benyfjtott dokumentum
sztiks6g szerinti m6dosit6sa, amennyiben ez a t6mogat6si k6relem elbir6l5s6nak
f oly amatftban felmeriil.

-

A
T.

A Megbizo kotelezettsdgei :
A Megbizott 6ltal elkdszitett dokumentumok v6lem

6s j6v6hagy6,sa 6sszeni

"ny"t"{"
hat6ridej6nek figyelembe veteldvel.

hat6ridon beli.il a t6mogat6si kdrelem benyrijt6si
Harmadik fel reszdrol tcirl6n6 a szerzodes t6rgy6ban erkezo megkeres6sekr6l a
Megbizott dsszeni idoben tort6no tf4ekoztatitsa figyelembe v6ve a rendelkezesre filo
hatitridot, a me gkere s6sek Me gb izott r 1szdre t<jrt6no tov6bbit6sa.

V.
5.

6.

A

Teljesit6s, megbfzrisi dij 6s annak megfizet6seo

a tttmogatftsi k6relem szakmailag hi6nytalan befogad6srival, 6s
szakmai 6rt6kel6sre bocs6tds6val. A Megbiz6 err6l szolo 6rtesit6st ktivet6en
szerzod6s teljesiil

halad6ktalanul 6rtesfti aMegbizottat ds a szerzodes teljesit6s6r6l teljesit6s rgazolflst fllit
ki. Ez alapjfn a Megbizott jogosult szdmla kiillitdsdra jelen szerz6d6s 8. pontj6ban
me ghatdr o zottak szerint.
A Megbizott a szerzoddsben megjelolt feladatokat az alilbbi dqaz|s fej6ben v6,gzi:
nett6 500.000,- Ft
135.000,- Ft
b^,tt6 635J00t Ft
A szitmla ellen6ben a dij megfizetlse 30 napos 6tutal6ssal, a Megbizott 1173500520 5 67 0 7 7 -0 0 0 0 0 0 0 0 sz6mu szdmlilj 6r a to rt6nik.
Megbizott amegbizlsi dijat k6t egyenl6 r6szletben szdmlSzza ki a Megbiz6 rdszdre, elso
rcszletet a p|lydzat befogad6sakor, a m6sodik rdszletet a pozitiv t6mogat6i dont6st
kcivetoen.

Aa

7.
8.

VI.

Kapcsolattartfs

10.

Jelen szerzodes teljesit6se sor6n felek r6sz6r6l kapcsolattart6, a Megbiz6 r6,sz6rol:
Szab6 Erika, aMegbizottrlsz1r6l Cs6ki Leona.
A felek meg6llapodnak, hogy els6dlegesen a kapcsolattart6s e-mailben vagy

11.

A

9.

szem6lyesen, 6s csak m6sodlagosan lev6lben tcjrt6nik.
Me gbiz6 kapcso lattart6j 6nak el6rheto s6 gei :

Csaki Leona
n6v:
csaki. leona@csongrad-megye.hu
e-mail:
+36/309311053
telefonsz6m:
6720 Szeged,Tisza Lajos krt.2-4.
levelez6si
A Me gbizott kapc solattart6j 6nak el6rhet6 s6 gei :
Szab6 Erika
n6v:
p
aly azat@pu s ztaszer. hu
e-mail:
621576-512
telefon:
6769 Pusztaszer. Kossuth utca 45
levelez6si cim:

cfm:

Yll. Zfr6 rendelkez6sek
t2.

13.

14.

A Megbizottat titoktart6si kotelezetts6g terheli minden olyan t6nyt, adatot, informSci6t
illet6en, amelyr6l a Megbiz6t6l kapott megbiz6ssal kapcsolatban, tev6kenys6g6gnek
elltftfusa sor6n szerzett tudom6st. A titoktart6si kotelezetts6g a Megbizott
aJkalmazottaira, illetve az ilItala ig6nybe vett kiils6s tan6csad6 6s szak6rt6 szem6lyekre
is megfelel6en ir5nyad6.
AMegbiz6 6s Megbizott k<itelesek egym6st minden olyan kor0lm6nyr6l halad6ktalanul
6rtesiteni, amely a jelen szerz6d6sben foglaltak teljesit6sdt akad|lyozza, vagy
veszelyezteti.
Jelen szerzodds csak irSsban m6dosithat6 6s a szerzoddshez kapcsol6d6
j ognyilatko zatok is csak fr6sban 6rv6nyesek.

15.

t6.
17.

A

felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzod6ssel kapcsolatos vit6s k6rddseket
lehet6leg b6k6s irton rendezik. Amennyiben ez nem vezgtne eredmenyre, fgy a
Megbiz6 sz6khelye szerintilletdkes bir6s6g kizdr6lagos illet6fiess6g6t k6tik ki.
A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsekben a PolgSri Torv6nykonyv
rendelkez6 sei az ir6nyad6k.
Jelen szerz6d6s ndgy eredeti p6ld6ny6nak alftirfsi:val
szerzo des minden pond 6ban meg6llapod6s sztiletett.

18. A jelen szerzodest a felek, mint akaratukkal

aMegbiz6 6s Megbizott k<jzott a

mindenben megegyez5t elfogadj6k

al6ir6sukkal hitelesitik.

Szeged,20l6

Csongr6d Megye Fejlesztds6rt Nonprofit Kft.
Weszely Tam6s tigyvezet6

Pusztaszer Kdzsdgi Onkormanyzat
M6td GSbor polg6rmester

6s

Pusztaszer Község Önkormányzata az Európai Unión belüli határok átjárhatósága
miatt (amit egyébként szeretnénk, ha tovább működne) nem látja kivitelezhetőnek a
kötelező betelepítési kvótát.
Önkormányzatunk nem látja biztosítottnak azt, hogy az egyes tagállamokba a kvóta
alapján telepített migránsok hosszú távon valóban a kijelölt országokban
maradjanak.
Nem látjuk azt, hogy ha nem a saját szabad döntésük alapján, akkor milyen elvek
szerint kerülnek kiválasztásra az egyes tagállamokba telepített migráns egyének,
családok, csoportok.
Nem tudjuk, hogy mit kezdünk majd a migránsok még hazájukban, vagy más tranzit
országban tartózkodó, családjukat érthetően egyesíteni akaró családtagjaival.
Az erőszakos, nem kellően átgondolt betelepítés növelheti a tagállamokban a
bűnözés kockázatát. Kiszámíthatatlan terheket róna a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden jogszerű eszközzel akadályozza meg a
migránsok illegális beáramlását! Egyúttal tegye lehetővé, hazánk gazdasági
adottságainknak, teherviselő képességeinknek megfelelő számú, hazájában
életveszélybe kerülő, törvényeinket, kultúránkat elfogadó és tisztelő, valóban
Magyarország oltalmát kérő, családok befogadását.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközt ragadjon meg annak
érdekében, hogy az Európai Unió által oltalmazott menekültek szülőföldjén
élhető körülmények alakuljanak és minél hamarabb békében és biztonságban
térhessenek vissza hazájukba!

