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Máté Gábor polgármester: Máté Gábor polgármester: Szeretettel köszöntöm megjelent
képviselő társaimat, meghívott vendégeinket, járási hivatal részéről Szalai Gabriella járási
hivatalvezető asszonyt. Megállapítom, hogy a képviselő-testületünk teljes létszámmal
határozatképes. Köszönöm, hogy akik a napirend előtti témában eljöttek és megnéztük a
papírmerítő malomnak a jelenlegi helyzetét és az indulás előtti időszakokat. Azért gondolom hogy
hasznos volt ez, mert látjuk, honnan indul ez a történet és reménykedünk, hogy olyan helyzetbe
fog majd kerülni, olyan irányba jut, amire aztán majd a későbbiekben meglehetősen büszkék
lehetünk. Jelezném, hogy a szokásaink szerint hangfelvétel készül a jegyzőkönyv céljából.
Amennyiben nincs akadálya a kiküldött napirendi pontokra, tennék javaslatot. Egyrészt
pontosítanunk kell a tizedik napirendi pontot, tizedik és tizenegyedik napirendi pontként. Amikor
kiküldtük az anyagot nem volt világos számunkra, hogy pontosan miről is fog szólni ez a történet,
viszont a kiküldött anyag már eszerint lett kiküldve. Ilyen alapon jegyző urat megkérem, hogy a tíz
és tizenegyedik napirendi pont pontosítását és aztán a további napirendi pontok eggyel lejjebb
csúsztatását.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A tizedik napirendi pont lenne a Kistelek Környék Települések Többcélú
Társulás társulási megállapodásának módosítása. A tizenegyedik napirendi pont lenne a Térségi
Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása. A tizenkettedik lenne a döntés a
Kistelek és Térségi 2006 Szennyvíz Beruházási Kft megszüntetéséről. Amit pluszba kérném, hogy
tárgyaljon majd a tisztelt képviselő-testület, az a Szűcs Ferenc ingatlan-felajánlása, ezt pótlólag
kérném tárgyalni.
Máté Gábor polgármester: Ez alapján tizenöt napirendi pontunk lenne. Van-e kérdés esetleg?
Más napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, akkor a módosítások szerint, kérem, aki
elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.
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Képviselő-testület a következő döntést hozta:

33/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont
megtárgyalását:
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
2.) Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés
megtárgyalása
3.) A 2016. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi
beszámoltatása
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról
6.) Rendelet-alkotás az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
7.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
8.) Döntés üzletrész vásárlásáról a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
9.) Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
10.) A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
11.) A Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
12.) Döntés a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Kft. megszüntetéséről
13.) Szűcs Ferenc ingatlan-felajánlása
14.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
15.) 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: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pontként a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft
beszámolóját szeretnénk meghallgatni, egyben bemutatnám a képviselő-testületnek Varga György
urat, aki 2015. január 1. óta irányítja a céget. Gondoltuk, hogy neki is van már annyi tapasztalata,
hogy tudjon reagálni esetleg a bennünk felmerült kérdésekre. Mi is most már elég sokat
működtünk együtt az elmúlt két és fél évben. Én gyakorlatilag a kft-nek a beszámolóját, amit a
tagok felé tartott a kft vezetősége azt küldtem át a testületnek. Nyilván ez egy nagyon részletes
dolog volt és nem is kívántam azt, hogy ezt mindenki betűről betűre végig olvassa, mert nem
minden vonatkozott ránk. Ki milyen mélységbe gondolta olyan mélységbe beleáshatta magát a
dologba. Én igazgató urat megkérem, hogy esetleg valami szóbeli kiegészítést egyáltalán a kft
jelenlegi helyzetének inkább ilyen közérthető és számunkra is fontos bemutatását, problémáit,
eredményeit, sikereit, elképzeléseit, jövőjét vázolja fel a számunkra. Át is adnám akkor a szót
szóbeli kiegészítésre.
Varga György: Köszönöm szépen a szót. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A történet az
úgy kezdődött, hogy valamikor 2014. őszén elkezdtem dolgozni a kft-nek még az előző
ügyvezetőnek a vezetése alatt, a betanulási fázist elvégeztem és utána 2015. január 1-től neveztek
ki vezetőnek. Most már lassan két és fél éve végzem ezt a munkát. Arra próbálok inkább
fókuszálni, hogy miről is szól ez a cég, és hogy működünk. Tulajdonképpen Csongrád megyében a
Csongrád megyei temetkezési vállalatnak vagyunk mi a jogutódja, és 1993 óta futunk Csongrád
Megyei Kegyeleti kft néven. Azt el tudom mondani, hogy a megyében mi vagyunk a legnagyobb
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temetkezés, összességében 19 felvételi pontunk van a megyében. Gyakorlatilag bárhol, bárkit
eltemetünk, ha hozzánk ilyen kérés érkezik. Legyen akár az ország másik részében is, bár
gazdasági szempontból jobb, egy budapesti vállalkozót megkeresni, de az indítási folyamatot meg
tudjuk csinálni mi is, és ha valaki kéri, meg tudjuk csinálni magát a temetést is. 19 felvételi
pontunk van, 4 központi irodával működünk, összesen 34 kollegával dolgozunk, illetve ezen kívül
még egy tízes nagyságrendű vállalkozóval megbízásos szerződés alapján üzemelünk és dolgozunk
együtt. Amit itt igazából, Pusztaszer szempontjából érdemes tudnunk a 2012-ben kötött szerződés
miben a ravatalozót üzemelteti a cég. Jelen pillanatban 2021. március 31-ig fut ez a szerződés,
ezen természetesen úgy állapodtunk meg annak idején, hogy lehet változtatni akármikor és ez a
képviselő-testület döntése alapján változtatható. Amit számokban lehet tudni, megyei szinten
illetve a tavalyi évben 845 elhunytat temettünk el, ez 16%-a a megyei elhalálozásnak, ez által is
kijelenthetjük, hogy a legnagyobb cég vagyunk a megyében. A számokból látszik, hogy ennek
jelentős része vidéki temetés, mi igazából Hódmezővásárhely és vonzáskörzetében valamint a
Homokhátság és szeged egyes területein vagyunk jelen. Nyilván valóan a szegediek elsősorban a
Szeged belvárosában lévő temetkezési cégeket keresik, de jelen vagyunk Szegeden is és tudunk
temetést végezni bármelyik temetőben az igényeknek megfelelően. A tavalyi évben 845
temetésünk volt a korábbi évben 994, előtte 885. nyilván való attól is függ mekkorák az éves
halálozási adatok. Most úgy néz ki az idei év, meg vannak az első negyedéves KSH adatok, erősen
fog hasonlítani a 2015-ös évhez, 2015-ben elég magas volt a halálozás. Akkor szűkebb keretekre
térek rá. Pusztaszeren 2014-ben 10, 2015-ben 17 illetve 2016-ban 7 temetést végeztünk. Ezek
teljes körű temetésre vonatkozik, ezen kívül nyilván valón a szolgáltatás bizonyos részét
folyamatosan mi adjuk a temetkezések során. Meg kellett vizsgálni, illetve jelzések jöttek, hogy mi
az oka ennek az igen komoly visszaesésének, 2017-re 8%-os volt a visszaesésen vagyunk.
Polgármester úr jelzésére cserélni kellett a kollegát, akit itt alkalmaztunk. A Magony Magdit
leváltottuk a december hónappal bezárólag, és a polgármester úr javaslatára a Makra Antalnéval
kötöttünk szerződést. Ő most már elvégezte az első teljes körű temetés ügyintézést is, nyilván volt
több olyan temetés is, amiben részben közreműködött. Természetesen megadtunk neki minden
segítséget a kollegák részéről, hogy mindent tökéletesen tudjon elvégezni. Úgy gondolom, hogy ő
be fog válni, jól fog működni, jó az együttműködés vele. Nyilván valóan idő kell ahhoz, hogy
visszaszokjon a falu lakossága a mi temetkezési cégünkhöz, hiszen sajnos Magdinak volt egy rossz
híre és ez elterjedt. Tudjuk jól, hogy a rossz hír gyorsan terjed, a jó meg azért nehezebben. Mi
azon vagyunk, hogy ezt kiküszöböljük és bízunk benne, hogy ez a szám egy-két éven belül
megemelkedik. Vannak olyan lehetőségek ebben még, ami segítheti ezt, de ez a hosszabb távú
együttműködésnek a lehetősége. Akár olyan megoldással, ahogy a vásárhelyi katolikus temetőben
is, de ezt majd a testület eldönti, én már beszéltem polgármester úrral, ezzel kapcsolatban. A
ravatalozó üzemeltetés tartozik ránk tulajdonképpen a szerződés keretében. A ravatalozóban a
hangosítást helyeztük ki, illetve segítettük helyre tenni annak idején a kárpitozást, drapériát
készítettük el és hát most szépen lassan megújul a ravatalozó pályázati pénzből. Úgy gondolom
sikerül végre abszolút méltó környezetet kialakítani. Azok a beázások nagyon rosszul néztek ki,
nyilván nem voltak annyira szem előtt, hanem a hátsó szekcióban, de azért az urnafal sem volt az
igazi. Ez most folyamatosan megújulásra kerül, úgy gondolom, ez nagyon szép lesz és jó lesz.
Természetesen mi is, ha szükség van, akkor megadunk minden segítséget, amihez kell a
fejlesztéshez. A hűtő berendezést rendbe rakattuk, polgármester úr kérésre, meghoztam
egyébként a megrendelt alapanyagot, ami még szükséges. Jól működik, tehát hogyha a
településen van elhunyt és őt az orvos, nem küldi be boncolásra, akkor az elhunytnak nem kell
elhagyni a települést, itt helyben tudjuk hűteni. Ez is kegyeleti szempontból egy kicsit előre lépés,
ami eddig volt, hogy egy másik településre kellett vinni, hűteni az elhunytat. Röviden, tömören
ennyi a mondani valóm. Ha van bárkinek bármilyen kérdése, a céggel kapcsolatban állok
rendelkezésre.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen igazgató úrnak a szóbeli kiegészítését,
tájékoztatóját. Annyi fűznék hozzá, hogy gyakorlatilag a ravatalozó felújításának illetve a temető
felújításának kerítés, burkolások elkészítésének a vége felé járunk. Néhány apróbb simítás van
még a munkából, ezt a vállalkozó azért nem tudta eddig befejezni, mert közben más irányba is
mennie kellett és ez pillanatnyilag a működőképességet a meglévő hiányosságok még nem
zavarják, de hamarosan ezek is befejezésre kerülnek. Másrészt valóban, ahogy igazgató úr mondta
én tettem fel a kérdést november tájékán, hogy érdemes-e így tovább működtetni a dolgot?
bennem az merült fel az egész rendszerrel kapcsolatban hogy nincs értelme a további
együttműködésünknek a kft-vel mert az a rendszer, ahogy működött az sem az én
megelégedésemre, de legfőképpen nem a temetést igénybe vevők megelégedésére történt. Nyilván
nem akartunk úgy nekiesni a dolgoknak, hogy mindent romba döntsünk, megfelelő óvatossággal
kellett ezt levezényelni. Szerencsére én találtam olyan vállalkozó szellemű személyt az Erzsike
személyében, aki vállalta ezt a feladatot és az én nagy megelégedésemre és örömömre nagyon
nagy odaadással és nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy odafigyeléssel teszi a dolgát. Én itt
most így Erzsikének szeretném a testület előtt is kinyilvánítani és megköszönni, ugyanezt
megtettem a kft beszámoló taggyűlésén is. Nagyon példaértékű az a hozzáállása, ahogyan ezt a
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feladatot végzi, és amikor már a temettető hozzátartozók is jönnek hozzám és ezt a véleményüket,
nyilvánítják felém, akkor már tényleg van valami, mert a jó dolgot ritkábban szokták közvetíteni,
mint a rosszat. Azt gondolom, hogy ha a rosszról tudunk beszélni, akkor a jót is nyilván meg kell
említeni, és támogatnunk kell. Én azt gondolom, hogy most egyelőre azzal szerettünk volna
foglalkozni, hogy képbe kerüljünk egyáltalán a temetővel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a
közeljövőben érdemes lesz megnéznünk a szerződést is, hiszen már 7-8 éves szerződés van lassan
előttünk. Ezt érdemes felülvizsgálni, egyrészt az óta változhattak a helyzetek, változott a vezetés,
változtak a körülmények. Rövid időn belül erre sort kell keríteni, és mindenki elmondja mi az, amin
változtatni kellene. Én vitára bocsátom a témát. Kérdés, esetleg hozzáfűznivaló ehhez a dologhoz,
ehhez a témához van-e?
Fülöp Pál képviselő: Szeretnék kérdezni az igazgató úrtól. Polgármester úr kissé elé ment már a
mondanivalómnak, de ez egyáltalán nem probléma. A szerződésnek a közeljövőbeni
fölülvizsgálatával teljesen egyetértek. A kérdéseim, az információkérés az az elmúlt évek
gyakorlatára vonatkozik egészen a közelmúltig. Azzal kapcsolatos, hogy arról van információm,
hogy abban az esetben, ha Pusztaszeren történik a ravatalozóból a búcsúztatás, és itt történik a
temetés, a temettető nem a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-től rendeli meg a temetkezési
szolgáltatást, hanem más szolgáltatótól, ebben az esetben a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft a
temettető hozzátartozó felé 20 ezer forintot számláz és kéri 20 ezer forint megfizetését. Azt
szeretném megkérdezni, hogy mi alapozza meg ezt a, ezt a 20 ezer forint kifizetését?
Varga György: A következő módon történik a számlázás. Hogyha a temettető más temetkezésnél
rendeli meg a számlát, ki tudjuk állítani akár a másik temetkezés részére is, akár a temettető
család részére is, attól függően a család, hogy kéri. A számlába azt tesszük bele, amit a család kér,
én készültem olyan szinten, hogy hoztam magammal egy számlát. Attól függ kér-e hangosítást,
nyilván a berendezés a mienk, nem a másik temetkezési cég szolgáltatja, ezt a szolgáltatást,
hanem mi. Van egy hangosítási díja, ha zenét kér, akkor a zenéért is felszámolunk díjat, illetve
ennek van egy jogdíja, amit szintén fel kell számolni, hiszen azt tovább fizetjük az Artisjus felé.
Lehetséges, még hogyha az elhunyt itt volt elhelyezve a hűtőbe, akkor van egy hűtési díj, illetve a
ravatalozó eszközhasználata, amit szintén, ahogy említettem a drapériákat, padokat,
berendezéseket felújítottuk, rendbe raktuk, ezeket, díjakat fizeti be nálunk a temettető család.
Ezek a díjak speciálisan ide vannak megállapítva, gondolok itt a ravatalozó eszközhasználatra,
illetve hűtésre, a hangosítás, zenét, zenei jogdíjat az árlistánk alapján állítjuk ki. Másik két díj az
eszközhasználat és a hűtés, a többihez képest az itt lényegesen olcsóbb a korábbi szerződésben
megállapított díjain fut. Ha hűtésről beszélünk, akkor 2267 forint bruttóért hűtünk per nap, míg
másutt 3 ezer plusz áfáért van. Most egy 20 ezer forintos számla van előttem, ha hűtés nincs
benne, akkor hangosítás, zene, zenei jogdíj és ravatalozó eszközhasználat, így áll össze bruttó 20
ezer forint. A kollegát ki kell vezényelni, ő rendezi a zenéket nem a másik temetkezés, akinél
megrendelték a szolgáltatást.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Maga a ravatalozó eszközhasználati díj?
Varga György: Az 7300 forint, ez is lényegesen olcsóbb, mint máshol, mindenütt meg van helyi
szinten határozva, attól függ, hogy ki a ravatalozót ki üzemelteti, kié a ravatalozó, mennyit kérnek
érte, mennyit kér az önkormányzat, ha kér érte, ez mindettől függ. Minden településen a
ravatalozó használatért más díjat kérnek.
Fülöp Pál képviselő: Részletesen szeretnék reagálni a mondanivalójára. Jogdíjjal kapcsolatosan a
zenei jogdíjjal kapcsolatosan, ha más temetkezési szolgáltatónál rendelünk meg temetést, akkor
annál a szolgáltatónál az árban ez benne van. Tehát akkor ezt nagy valószínűséggel duplán fogjuk
kifizetni, mert ők föl fogják számítani, és természetesen biztosítják is abban az esetben, hogyha ez
ez szükséges. Nem tudok, arról hogy, ugyanis nincs választása annak, aki Pusztaszeren szeretné a
helyi lakos hozzátartozóját eltemettetni, nincs választása, hogy hol fogja búcsúztatni, tehát csak a
pusztaszeri ravatalozóból fogja elbúcsúztatni és az, hogy a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft itt lehet,
mint szerződéses partner az neki egy csúnya szó ebben az esetben de egy üzleti előny, mert ő
jelen van és nagyobb valószínűséggel fordulnak hozzá választani koporsót, kegyeleti tárgyakat,
satöbbit. Tehát kérdéses, hogy erre való hivatkozással számolhatnak-e föl díjat abban az esetben,
ha máshol rendelünk temetést. Ez a jogdíjról. A hűtéssel kapcsolatosan, ahogy ön is elmondta
nincs szó hűtésről abban az esetben, hogyha sajnálatos módon, a klinikán halt meg a hozzátartozó
és másfél órával a temetés előtt történt meg a holttestnek a Pusztaszerre szállítása. Kinek számláz,
kérdéskör. Hogyha nem fordulunk kéréssel a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-hez és nem rendelünk
meg tőlük szolgáltatást, akkor azt sem kérjük, hogy számlázzon nekünk. Továbbá áttekintettem a
Pusztaszernek a 13/2005-ös önkormányzati rendeletét, a helyi temetőről és temetkezésről és
ehhez mellé tettem a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft és a pusztaszeri képviselő-testület között
létrejött szerződést, és ebben a szerződésben bárhogy kutakodtam nem találtam olyan pontot, ami
alapján díjat szedhetne a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft a lakostól. Tehát a temetést megrendelő
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hozzátartozótól. Van benne szó díjról, igaz, hogy nem ennyiről, hanem kevesebbről, és rögtön
majd idézem, hogyha szükséges lesz, hogy kitől szedheti be ezt a díjat. Idézzem?
Varga György: Jó rendben, akkor menjünk sorban. A zenei jogdíjjal kapcsolatban, ha szolgáltatok
is zenét, azt külön fel kell tüntetni a zenei jogdíjat, mert kötelező számla tartalom, erre törvény
van a 247/2016-os. De hogyha nekem az artisjus kiszámláz egy zenei jogdíjat, akkor azt nekem fel
kell tudni mutatni az artisjus felé, hogy hol szedtem be ezt a zenei jogdíjat, mert ha nem szedem
be, nem tudom kifizetni, illetve jön ellenőrizni és zenét szolgáltatok és nincs zenei jogdíj, akkor
megbüntet. A kötelező számla tartalomba pedig benne van. Ha a család nem kér zenét, akkor nincs
zenei jogdíj sem, ha kér zenét, ez kötelező. Ha az a temetkezési vállalkozó, aki fölszámolja ugyan
a zenei díjat, és nem írja bele, hogy zenei jogdíj, nagy valószínűséggel feltételezem nem is, fizet
zenei jogdíjat. Elég komoly harc van az Artisjussal az irányunkba, mert mi fizetjük a zenei jogdíjat,
az összes többi kicsi semmit nem fizet. Ezért van az, hogy beleírjuk a számlába, illetve tavaly
december óta pedig már kötelezően benne kell lenni a számlába, amit be kell építenünk a
számlába. A hűtést akkor számoljuk fel, ha az elhunytat legalább 24 órát hűtjük kevesebbet nem,
hiszen a család akkor nem fizet a kórház felé sem. Ha bekerül a kórházba az elhunyt, akkor a
boncolási jegyzőkönyv kiadását követő 24 órán belül az OEP fizeti a hűtést onnantól kezdve,
viszont a család fizeti. Ha van hűtés, akkor azt nem nekünk fizeti, hanem az adott intézménynek,
kórháznak fogja fizetni. Nekünk akkor fizet, ha mi kihozzuk, és valamelyik hűtőben elhelyezzük az
elhunytat. Egyébként érdemes, mert a mi hűtési díjaink olcsóbbak, mint a kórházi hűtési díjak,
nem beszélve az itteni, mert az feleannyi sem, mint a normál hűtési díjak. Az, hogy kinek
számlázunk, tulajdonképpen az ravatalozó üzemeltetéssel kapcsolatban a szerződés a Csongrád
Megyei Kegyeleti Kft és az önkormányzat között jött létre. Amikor a család bejön hozzánk és
szolgáltatást megrendel tőlünk akkor mi a családdal lesz tulajdonképpen egy szolgáltatási
szerződésünk, ez teljesen független az önkormányzattól. Az önkormányzat csak a díjakat szabhatja
meg, akkor beszélhetünk róla, ha az önkormányzaté a ravatalozó, mi pedig az üzemeltetői
vagyunk csak, ezt rendeletben le is lehet szabályozni. Van egyébként vonatkozás arra, hogy
inflációs rátával emelhetjük csak a díjakat, gondolom annak idején volt egy megállapodás, nem
véletlenül van egy külön olyan sorunk az árjegyzékünkben, ami kimondottan a pusztaszeri
ravatalozó eszközhasználatra vonatkozik.
Fülöp Pál képviselő: Szabad reagálni arra, amit elmondott, arra?
Varga György: Igen.
Fülöp Pál képviselő: Ön az egyik feléről beszél a történetnek, arról, amikor öntől rendelünk
szolgáltatást, az ön cégétől. Itt arról van szó, amikor nem önöktől rendelünk szolgáltatást, nyilván
akkor nem szeretnénk zenei jogdíjat fizetni, mert a másik temetkezési szolgáltató biztosítja a
zenét. Tehát hogy ha nem rendelünk meg önöktől nekünk annyi az a igényünk ha fogalmazhatok
így, hogy a végtisztességet a pusztaszeri lakos hozzátartozónknak meg majd saját magunknak a
családunk így helyben tudja megadni. A szolgáltatást viszont nem önöktől rendeltük meg, és kész
tényekkel találkoztunk, ha itt akarunk temetni, fizessünk 20 ezer forintot, holott önöktől nem
szerettünk volna szolgáltatást megrendelni. Azért néztem meg a helyi rendeletet, és megnéztem a
szerződést, azt mondja a helyi rendelet, hogy a temetkezési szolgáltatóknak a ravatalozó
helyiségeinek és berendezéseinek használatáért és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a kettesszámú mellékletben meghatározott ravatalozó eszközhasználati díjat kell
fizetni. Tehát kinek kell fizetni? A temetkezési szolgáltatóknak, akik idejönnek és nem önök, hanem
más temetkezési szolgáltató attól a szolgáltatótól szedhetnek be önök díjat, de nem a lakostól. Ez
alapján az önkormányzati rendelet alapján. Hogyha megnézzük ennek a rendeletnek a kettesszámú
mellékletét, amire a ez a 6. §. 3-as pont utal, akkor ebbe azt találjuk, hogy ravatalozó
eszközhasználati díj 5250 forint plusz áfa szertartásonként.
Varga György: Majdnem stimmel, 5785 forint jelen pillanatban áfa nélkül.
Fülöp Pál képviselő: Bocsánat, most előttem, van a ravatalozó üzemeltetési szerződés a
Kegyeleti Kft és az önkormányzat között, kötetett, ennek a 14-es pontja azt mondja, hogy a
vállalkozó az e szerződés 3 a) pontja szerinti tevékenység ellátásáért jogosult a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő ravatalozó eszközhasználati díj beszedésére, amely a vállalkozó saját
bevételét képezi. Tehát itt is miről szól? Hogy a szolgáltatók által fizetendő a más szolgáltató, aki
idejön szolgáltatást végezni, az által fizetendő díj befizetésére jogosult és nem, arra hogy a
lakostól szedje be, aki megrendeli máshonnan a szolgáltatást és nem önöktől. Ez az én értel, ez az
én értelmezésem, ha elolvasom ezeket, az iratokat.
Varga György: Igen, jó az értelmezése, abszolút mértékben, viszont hogyha az összegre
visszatérve, 5785 forint plusz áfa jelen pillanatban az eszközhasználat, úgy gondolom az éves
inflációs ráta mértéke az még azon belül is, vagyunk a szerződés megkötése óta. Ha hamvasztás
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van, akkor nem kell fizetni a ravatalozó eszközhasználatért. Ha nem kérnek hangosítást, akkor
nem kell érte fizetni. De ha idejön a másik cég, és ő kéri a hangosítást, mert a család ott kérte,
akkor az adott cégnek mi kiszámláztuk volna és kifizettük, volna, de valószínűleg ez az adott
cégnek a lustasága volt és azt mondta, menjen a család és intézze el nálunk. Holott ő megtehette
volna és átjöhetett, volna ide és kifizethette, volna, csak nem tette meg, mert azt mondta, hogy ő
ezért nem hajlandó autózni és akkor ő ugyanúgy tovább számlázta volna a család felé ezt az
összeget. Ettől nem menekült volna meg az adott család, ugyanúgy tovább fogja számlázni,
ráadásul még ráteszi a saját hasznát is.
Fülöp Pál képviselő: Hogy lehet az például, hogy Ópusztaszer szomszédos település tudomásom
szerint nincs ravatalozó eszközhasználati díj. Baks másik szomszédos település, nincs
eszközhasználati díj, tudomásom szerint.
Máté Gábor polgármester: Fogalmam sincs, nem tudom.
Varga György: Ott egyébként nem szoktunk temetni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Most jól értem, hogy az volt a probléma, hogy pusztaszeri temettető a
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-től is kapott számlát, úgy hogy egy másik céggel végeztette a
temettetést?
Fülöp Pál képviselő: Így van, kész tények elé állítják a helyi lakost, ha itt akar ebből a
ravatalozóból búcsúztatni, fizessen 20 ezer forintot.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igazából én is azt látom, amit az igazgató úr mond, hogy aki a
konkrétan a temettetést végezte, akit az eltemettető megbízott, az nem építette be az ő díjába
azokat a tételeket, amiket jogszabályból adódóan neki be kellett volna építeni. A Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft-től, mint ravatalozó üzemeltetőnek kellett volna, hogy ő megfizessen bizonyos díjakat
nyilván nem a saját zsebéből, hanem azt is kifizetteti a pusztaszeri eltemettetővel. A probléma ott
van valóban, ha nem történik ez a tovább számlázás, az mondjuk, jellemzi ez az egész iparágat.
Sajnos én is azt mondom, hogy saját példámból okulva egy szegedi céggel szerettünk volna
Csongrádon temettetni, nekünk kerek-perec azt mondta a kedves ügyintéző, hogy be se teheti oda
ő a lábát. Mondtam neki, hogy tudjuk ez nem így van. Ez egy sarkított példa, az, hogy itt még
kimerül abban, a temetkezési vállalkozóknak a sumáksága, hogy bizonyos tételeket nem építenek
bele, ugyanakkor kikínálják az ügyfélnek, és aztán azt majd kifizeti, aki akarja ez még a jobbik
eset.
Fülöp Pál képviselő: Honnan tudhatja azt a temetést megrendelő hozzátartozó, honnan lehet
információja arról, hogy beépítette a másik szolgáltató ezt az árba, vagy nem építette be?
Bocsánat. Jegyző úrnak honnan van most információja arról, hogy más szolgáltatók ezt beépítik az
árba, vagy nem építik be az árba?
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én nem firtattam, én csak fizettem. Ez sajnos így működik ebben az
üzletben.
Makra Antalné: Mi szolgáltatjuk a zenét, és igenis kifizetik az emberek, akik temettetnek.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Erzsike, ott van a félreértés, hogy valójában azt kellett volna csinálni,
hogy konkrétan a temetést végző szolgáltató a saját számlájába beépíti azt, hogy hangosítás és a
Kegyeleti Kft a konkrét cégnek számlázza ki, hogy ennyibe kerül a hangosítás.
Makra Antalné: Voltak, akik temettetek szóltak, hogy egyszer már kifizettük a zenét, akkor hogy
kell még egyszer kifizetni. Akkor ő miért nem jön, oda hogy én a zenei jogdíjat vagy bármit ideadja
nekem.
Varga György: Az viszont elég probléma, ha a zenét ott is kifizették, hiszen nem ők szolgáltatták.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Szerintem is ez történhetett, hogy kétszer lett kifizetve, de nem azért,
mert a Kegyeleti Kft jogtalanul járt el, vagy nem szerződésszerűen, hanem az a másik cég
leszámlázott a temettető felé egy olyan „szolgáltatást”, amit nem is ő végzett.
Máté Gábor polgármester: Nem szeretném, ha most elmennénk ilyen nagyon mély részletekbe,
mert nem hiszem, hogy ez most a célja a dolognak. Látszik az, hogy van probléma, amit meg kell
majd beszélnünk, én azt javasolnám, hogy most ezen a témán így lépjünk túl, és ne feledkezzünk
meg róla.
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Fülöp Pál képviselő: Egyetlen kérdést szeretnék.
Máté Gábor polgármester: Jó mindjárt, egy pillanat. És akkor minden képpen ha a szerződést
átnézzük, akkor ezeket, a tapasztalatokat meg fogjuk beszélni. Úgy lenne célszerű, nem hiszem,
hogy ezt testületi ülésen kellene, egy munka megbeszélést fogunk összehozni vagy bizottsági ülést
amire mindenkit meg fogunk hívni. Addigra én kérném majd a Kegyeleti Kft-t, hogy milyen
javaslatokkal lenne a módosítás témában, mi azt végig fogjuk beszélni, meg fogjuk beszélni, hol
vannak milyen kérdéseink, milyen anomáliák alakulnak ki. Ezek szerint vannak egyeztetni való
dolgok akár a többiek felé is, meg tisztázandó dolgok is. én azt gondolom, hogy megjelenítünk egy
számlában egy tételt és azt megnevesítjük hogy az mennyibe kerül vagy nem jelenítjük meg
hanem adok egy komplett számlát, fogalmunk sincs, hogy a komplett számlában mi minden van
benne. Azt gondolom korrektül, mennek a dolgok, alapvetően, lehet, hogy értelmezni kell bizonyos
dolgokat. Az is lehet, hogy ha nem a ravatalozót üzemeltető cég temet, akkor a számlázást
tisztázni kell, hogyan van a számlázás. A másik az, hogy fölmerült annak idején az a kérdés, hogy
adjunk-e kizárólagos jogot a Kegyeleti Kft-nek a temető üzemeltetésére tokkal-vonóval és a
temetőben való minden féle temetés végzésére. Van erre példa, erre az igazgató úr is tud példákat
mondani. Mi nyilván nem akartunk ebbe az irányba elmenni annak idején, azt mondtuk, hogy
igenis a temettető döntse el, hogy kivel és mennyiért akarja ezt a dolgot elvégezni. Viszont a
Kegyeleti Kft a ravatalozó kialakítására, üzemeltetésére, a zeneszolgáltatásra a drapériák az egyéb
kegytárgyak fölépítésére, karbantartására, üzemeltetésére, a temetés szervezésére, olyan
ajánlatot adott annak idején az önkormányzatnak respektált, elfogadott, jónak tartott, én azt
gondolom teljesen jó szándékkal. Azóta bizonyos dolgok, mint ahogy az előbb elmondtam, nem
működtek olyan irányba, ahogy azt a Kft is elvárhatta volna, most elindult egy olyan irányba, ami
több szempontból, egyrészt személyileg, másrészt az egész kialakításában is jelentős
előrelépéseket tudtunk tenni. Én azt gondolom ezekkel, a szerződésekkel is utána kell menni
ezeknek a nem szándékosan elhelyezett hiányosságoknak. Nyilván a tapasztaltabb működésük
során kibukhatnak olyan dolgok, amikre, amikor a szerződést kötöttük nem gondoltunk. Pali
mondtad, hogy szeretnél még egy dolgot kérdezni.
Fülöp Pál képviselő: Igen, igen. Továbbra se értem, hogy az 5250 forintból hogy lesz 20 ezer. Az
én értelmezésem szerint ennek tartalmaznia kell mindent, ami költség fölmerül a jogdíjtól kezdve,
ha nem tartalmazza, akkor másképpen kell megállapítani az önkormányzat rendeletében, de a
képviselő-testület tudta nélkül nem gondolom, hogy ezt ildomos emelni és változtatni meg rátenni
különböző tételeket. A másik kérdésem, hogy az önkormányzat idézett rendelete is illetve az
üzemeltetési szerződés is azt mondja ki, hogy önöknek a más szolgáltatók felé kell számlázni, ha
fölmerül ilyen szolgáltatási díj és nem a temettető felé. Miért olyan nagyvonalúak önök, hogy ezt
nem számlázzák ki a más szolgáltató felé?
Varga György: Mert nem jön ide a szolgáltató a családot, küldi ide. Én valakinek kiszámlázok, de
míg nincs kifizetve, addig nem használhatja az adott eszközöket. A számla összképe pedig, azért
van benne több tétel, ha valaki zenét nem kér, akkor azt nem szolgáltatunk, ha valamit kér
pluszba, azt szolgáltatjuk, de annak díja van. Ezért van, hogy a ravatalozó eszközhasználaton kívül
van zenei díj is, meg zenei szolgáltatás.
Fülöp Pál képviselő: Mi nem kértünk zenét, semmit nem kértünk, csak azt, hogy itt
temethessünk, 20 ezer forint.
Varga György: Ha nem kérnek zenét, akkor nincs is benne a számlába.
Makra Antalné: Pontosan 19 ezer 960 forint.
Varga György: De abban van zene is.
Makra Antalné: Igen van, a számlára rá van írva.
Fülöp Pál képviselő: Jó. Köszönöm. Én elmondtam a.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom elmentünk egy olyan irányba, ami nem feladata az
önkormányzatnak erről beszélni. Ez, hogyha a megrendelőnek van problémája a számlázással, azt
rendezze el a cég felé.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr, igazgató úr. Olyan dologról
nyitottunk most vitát, ami mindnyájunkat utolér. Ennek ellenére én azt tudom mondani, hogy
tegnap a bizottság megtárgyalta a Kegyeleti Kft munkáját, a munkáját elfogadta, és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Az, hogy az egyik képviselő társunk és a Kegyeleti Kft között
felmerült vita, az az érzésem, hogy tisztázzák egymás között, ne a képviselő-testület munkáját
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raboljuk ezzel. Amit itt Pali fölolvasott, és az igazgató úr is fölolvas, pontosan annyi összeg, akkor
miért raboljuk egymás idejét. Én híve vagyok annak, hogy vizsgáljuk felül a díjakat tételesen, de
az, hogy a számlázás szabályos, nem szabályos, kinek kell számlázni, ez nem tartozik a képviselőtestületre. Én úgy érzem, hogy a képviselő-testület leszabályozta, én továbbra is azt mondom,
hogy ez irányú vitáját zárjuk le, a Kegyeleti Kft munkáját értékeljük. A bizottság a Kegyeleti Kft
munkáját elfogadásra javasolta. Köszönöm.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.
Nagy Emese képviselő: Én csak meg szeretném köszönni a beszámolót, és Erzsikének, és
nagyon örülök, hogy végül elvállalta és megszerette ezt a munkát és a sok munkáját, amit beleölt
ebbe. Mint egészségügyi dolgozó azt kívánom, ne legyen sok dolguk. Köszönöm szépen.
Makra Antalné: Köszönöm szépen én is.
Fülöp Pál képviselő: Nagyon sajnálom, hogy tévedésben van Sági Mihály képviselőtársam.
Máté Gábor polgármester: Álljunk meg, most álljunk meg. Testületi ülésen nem
személyeskedünk, itt most lezárom ezt a részét, és nem adok szót senkinek a továbbiakban, akik
már eddig megszólaltak.
Makra Antalné: Én szeretnék megszólalni és szeretném megköszönni polgármester úrnak a
nagyon sok segítségét, akármivel fordultunk még hozzá teljes mértékben segített és nagyon
szépen köszönöm a segítséget.
Máté Gábor polgármester: Ezután is bízhattok benne. Más képviselők szeretnének-e szót kérni.
Fülöp Pál képviselő: Most azt szeretném mondani, ha nem tudom elmondani, amit szeretnék,
akkor énnekem itt nincs helyem. Ha nem mondhatom el képviselőként, amit akarok, akkor én
elmegyek az ülésről, ez ennyi.
Máté Gábor polgármester: Azt mondtam, hogy személyeskedésnek nem adok már helyet.
Fülöp Pál képviselő: Nem, pont azt szerettem volna elmondani, hogy a temetkezés az helyi
közügy, és aki ezzel ellentmond, annak nincs igaza.
Máté Gábor polgármester: Ezzel teljesen egyetértünk.
Fülöp Pál képviselő: Teljesen fölösleges itt lennem, ha nem lehet elmondani, amit szeretnék.
Sági Mihály képviselő: A személyi ügyeidet ne mond el, arra nem vagyunk kíváncsiak, itt egy
testületi ülésen vagyunk egy közösséget érintő problémáról. Én is azt mondtam, hogy ez
mindnyájunkat érint, el fogunk idáig jutni, az érzelmeken nem szabad lovagolni, csak a tényeken.
Köszönöm szépen.
Fülöp Pál képviselő: Nagyon érdekes az, hogy amikor én szeretném elmondani
mondanivalómat, akkor polgármester úr, akkor berekeszti, hogy akkor nincs tovább. Miért nem.

a

Máté Gábor polgármester: Kedves képviselő úr, másfél órája vagyunk szerintem egy órája csak
a képviselő úr beszélt, és meghallgattuk minden egyes mondatát, de van határa ezeknek a
dolgoknak.
Fülöp Pál képviselő: Jó, akkor viszont látásra.

(Fülöp Pál képviselő úr távozott az ülésről; a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.)

Máté Gábor polgármester:
kézfelemeléssel jelezze.

Szavazásra

bocsátom

a

beszámolót.

Aki

elfogadja,

kérem,

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 8/25

A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
34/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
beszámolóját elfogadja.

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

Máté Gábor polgármester: Igazgató úr, van ilyen is nálunk, bár ritkán fordul elő, de azt
gondolom, hogy képviselő úr nem mondhatja azt, hogy nem adtunk szót. Itt véget kellett szabni
ennek a dolognak.
Varga György: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, hogy pozitívan
döntöttek a kft beszámolójáról. Továbbra is állok mindenben a rendelkezésükre, ezt a csoportos
megbeszélést pedig minden képpen támogatom.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Valószínűleg képviselő úr azzal nincs tisztában, hogy mi, ha kis részben
is, de tulajdonosai vagyunk a cégnek. Az, hogy helyzetbe hozzuk, előnyt akarunk biztosítani a
cégnek, az nem véletlen. Nyilván nem egy sándorfalvi cégnek fogunk terepet engedni, ha nekünk
ahhoz annyira nincs érdekünk.
Varga György: További jó munkát kívánok.

2. napirendi pont: Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves
összefoglaló jelentés megtárgyalása
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Következő napirendi pont, belső ellenőrzésről
szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása. Ebből megkaptuk az anyagot, Juhász Lejlától. A
bizottságnak mi volt a meglátása?
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. A bizottság kielemezte a belső ellenőrzést. Egy külsős
munkatárs is tagja a bizottságnak, aki a könyveléshez jobban ért, mint én, és apró hibákat
észlelve, de a bizottság jó szándékkal tudja javasolni elfogadásra a belső ellenőri jelentést. Arra a
néhány dologra ígéretet kaptunk, hogyha a létszám is úgy alakul javításra kerül. Köszönöm
szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen elnök úrtól. Egyéb hozzáfűznivaló? Amennyiben
nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 9/25

A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
35/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés
megtárgyalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer község 2016. évi belső
ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja.

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

3. napirendi pont: A 2016. évben
szervezetek pénzügyi beszámoltatása

önkormányzati

támogatásban

részesült

civil

Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, civil szervezetek előző évi támogatásáról
szóló beszámolás. Két civil szervezet kapott az önkormányzattól közvetlenül támogatást. Ez nem
azt jelenti, hogy a többi civil szervezetet ne támogattuk volna természetesen, csak ő más keretben
kaptak támogatást. A Pusztaszer Községért Közalapítvány és a PISZE Sportegyesületnek a
beszámolóit kaphattuk meg az előterjesztések keretében. Nekem nincs további hozzáfűznivalóm.
Az alapítvány elnöke itt van ezért neki, adnám át a szót. Szóbeli kiegészítést szeretne-e tenni az
írásbeli nagyon részletes és nagyon korrekt beszámolóhoz?
Sági Mihályné: Kiegészíteni nem igazán szeretném. Szeretném megköszönni a képviselőknek azt
a támogatást, amit egész évben nyújtottak a részünkre, szinte az ő támogatásukból és az 1%-ból
tudtunk gazdálkodni. Azon kívül igyekeztünk az előző időszaknak az egyenlegét megtartani, van
pénzünk, de nem akármire szeretnénk elkölteni, hanem a közös érdekre, főleg a gyerekek és az
idősek támogatására szántuk ezt az adott pénzösszeget. Még egyszer szeretném megköszönni ezt
a támogatást.
Máté Gábor polgármester: Én szeretném Terikének megköszönni a közreműködést és a nagyon
jó együttműködést. Azt gondolom mindig megtaláltuk azt a módját, ha az önkormányzat nem
tudott valami mellé odaállni, vagy nem volt célszerű odaállnia mellé, vagy nem volt gazdaságos
odaállni, akkor megtaláltuk az alapítvánnyal a megfelelő módot. Én azt gondolom, hogy nagyon jó
és nagyon hasznos az együttműködésünk és én is köszönöm Terikének, hogy bármivel, bármilyen
ötlettel mentünk akkor segített megoldást találni.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta mind a két beszámolót és külön kell
megszavazni a két beszámolót, hogy a képviselő-testület elfogadja. A bizottság mind a két
beszámolót elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki az alapítvány
beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A
6

döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
igen szavazattal
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0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
36/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: A Pusztaszer Községért Közalapítvány beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községért Közalapítvány
mint 2016. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezet beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Sági Mihályné kuratóriumi elnök, Pusztaszer Községért Közalapítvány
4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: A PISZE sportegyesület képviselője ugyan nincs itt, de a részletes
beszámolója megítélhető számunkra. Van-e hozzájuk esetleg kérdés? Amennyiben nincs akkor, aki
a beszámolót 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:
37/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: A PISZE SE beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős
Sportegyesület mint 2016. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezet
beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Vágó Tibor Péter elnök, PISZE SE
4.) Irattár
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4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pontunk, rendelet-alkotás a községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Szokás szerint a leghosszabban
tárgyalta a bizottság.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. Rendeletet kell alkotni a múlt évi számokkal
bemutatott a kész tények alapján az önkormányzat működéséről, költségvetéséről. Kielemeztük és
egyetlen egy dolog, van a bizottság részéről, ami a beszámolót nem mínuszba és nem leértékelve,
hanem maradvány értékünk minden évben szaporodik, ami azt jelenti, hogy a tavalyról megmaradt
maradvány az 59 millió forint. Ebből a pályázatok amit a temető felújítására kaptunk az durván 20
millió forint, és még mindig ott marad az önkormányzat számláján durván 39 millió forint.
Máté Gábor polgármester: A takarékos működésünknek köszönhetően, hogy nem herdáljuk a
pénzt, keletkeznek olyan maradvány összegek, amit ha a családba történik, akkor a család eldönti,
mire költsük. Sajnos az önkormányzati költségvetés nem teszi lehetővé, hogy mi ebből szabadon
gazdálkodjunk, csak bizonyos keretek között lehet maradni. Köszönöm szépen. Van-e a
költségvetéshez esetleg hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, 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
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat munkájáról. Szintén kaptunk egy nagyon részletes beszámolót, számomra ez nem volt
újdonság, mert ezt a járásban érintett különböző hivatalok beszámolóján már láttuk. Itt látható a
dokumentumnak a végén, hogy milyen szervezeteket érint ez a tevékenység. Esetleg szeretnél-e
valami szóbeli hozzáfűzést tenni a beszámolóhoz?
Mucsiné László Ilona: Különösebben nem. Egy év alatt most már én is megismertem a
települést. 2016. április óta dolgozom ebbe a munkakörbe, szépen kialakultak az
együttműködések, kapcsolatok a hivatallal és a megfelelő szervekkel. Továbbra is megköszönném
a polgármesteri hivatalnak azt a sok segítséget, hogy a családokhoz ki tudunk jutni gépjárművel és
nagyon sokszor Gubináné védőnővel közösen. Tudjuk segíteni a családokat látogatással, segítő
tevékenységgel. A különböző szervezetekkel például a Vöröskereszttel a Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül magán adományok kapcsán is több adományt tudtunk kivinni a családoknak. Ez úgy
gondolom szépen fejlődött fölfele, főleg 2016 decemberében elég sok adományt tudtunk kivinni a
családoknak és ez nagyon jó dolog volt. Illetve a nyári tábor, amit a Máltai szeretet szolgálat és az
önkormányzat segítségével egy kéthetes tábort szerveztünk, ami nagyon jól sikerült.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e esetleg egyéb kérdés Ilonához?
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr. A bizottság ezt a napirendi
pontot tényleg kivesézte tegnap, jelen volt a Mesi is a bizottsági ülésen és tőle is kérdeztünk.
Egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság ezt a napirendi pontot.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki a
beszámolót elfogadja, 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:
38/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mucsiné László Ilona családsegítő
beszámolóját a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi gondozási tevékenységéről elfogadja.

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

6. napirendi pont: Rendelet-alkotás az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont, rendelet-alkotás az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetéséről. Legjobb tudásunk szerint próbáltuk jegyző úrral összeállítani egy saját
helyzetünkre átvetített változatot. Ez nem azt jelenti, hogy ezen ne lehetne módosítani, annál is
inkább, mert a próbája majd akkor lesz, amikor ez elindul és megpróbálunk ennek érvényt
szerezni. Akkor lehet, hogy ki fognak derülni dolgok, nyilván akkor majd vissza fogunk térni rá. Ez
egy kísérlet volt a katasztrófavédelem javasolta melegen, hogy egy ilyen rendeletet hozzunk létre.
Ennek eredményeképpen lett most beterjesztve a mostani rendelet.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. Ez az a napirendi pont ahol a bizottság az
anyagot tárgyalásra alkalmasnak javasolja. A bizottság nem tudott bizonyos dolgokba előbbre
jutni, nem akartunk kész tények elé állítani a képviselő-testületet, ezért tárgyalásra alkalmasnak
minősítette az előterjesztést.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Annyit, hogy tisztán lásson az, aki nem volt a bizottsági
ülésen, azon a részen dilemmáztunk, hogy az égetési időpontokat hogyan jelöljük ki. Jelen esetben
az van, hogy pénteken reggel 8-tól este 8-ig van lehetőség a tüzek meggyújtására avar égetés
címén, belterületen. Volt olyan gondolat, hogy kellene-e esetleg még egy napot megjelölni, de
ebben nem tudtunk igazából megállapodni. Ellene se meg mellette se kardoskodtunk nagyon,
elképzelhetőnek tartom én is akár, hogy legyen két nap is meghatározva, de igazából az egy nap is
működni tud. Itt most mi egy napot tettünk be. Ha valaki úgy gondolja, megindokolja,
alátámasztja meggyőzhetők, vagyunk, hogy legyen két nap.
Sági Mihály képviselő: Én azt mondom, hogy előbbre léptünk azzal, hogy ha lesz egy ilyen
önkormányzati rendeletünk. Én ezt a rendelet-tervezetet, ami előttünk van én így fogadnám el,
mivel mi alkotjuk, bármikor visszatérhetünk rá. Úgyis megjelenik, gondolom a helyi újságban, és
akkor jönnek a reagálások. Azt is elmondom, hogy én a szombati napot, ha véletlenül úgy szeretne
dönteni a képviselő-testület semmi képpen nem, javasolnám. Hiába írjuk itt le szépen ebbe a
rendeletbe, hogy füstmentes, ezt mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik, hogy ez nem így lesz. Én a
szombatot személy szerint, mint képviselő kizárnám, úgy gondolom az egy napnak is, elégnek kell
lenni.
oldal: 13/25

Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én voltam az, aki két napot javasolt, legyen két nap, hogy
lehessen választani.
Máté Gábor polgármester: Az volt a gondolat hogy egyik hétvégén összeszedjük a következő
péntekre, megszárad akkor meg lehet gyújtani.
Ocskó László képviselő: Ez nagyon időjárásfüggő ez a dolog, nem nagyon tudjuk így
leszabályozni. Tapasztalatom szerint esti órákban tartandó égetésnél fölfelé száll a füst.
Máté Gábor polgármester: Ezért jó, hogy lehet esti órát választani.
Sági Mihály képviselő: Lehet, hogy meg fogjuk tiltani fél év múlva, mert olyan panaszok jönnek
be, hogy ne égessenek.
Ocskó László képviselő: Általában ez az égetési dolog ősszel vagy tavasszal jön elő. Ősszel fenn
áll a dolog, hogy sokat nyirkos az idő és füstölni fog.
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor egy salamoni ötletem van. Szerintem nagyon jó, amit a Laci
mondott, erre nem is gondoltam. Reggeli órákat kár betenni erre a dologra, úgyis harmatos
minden. Legyen két nap, de délután 4-től este 8-ig és akkor azt mondom, hogy kedd és péntek. A
következő módosítási javaslatom van, legyen kedd és péntek 16-tól 20 óráig.
Sági Mihály képviselő: Én meg az időpontban tennék javaslatot, mert télen a 16 óra már sötét.
Máté Gábor polgármester: Lehet sötétben is égetni.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Fölolvasnám, akkor hogy szólna a 4. § 1 bekezdés. Avar és kerti
hulladék égetése kedd és péntek napokon 16 óra és 20 óra között engedélyezett, az állami
ünnepnapok kivételével.
Máté Gábor polgármester: Jó lesz. Egyéb hozzászólás ehhez a dologhoz? Aki az előbb említett
módosítással 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
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés felmondása. Ez már előre vetített téma volt. A Településtisztasági Kft megfelelősségét a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt visszavonták. Ilyen alapon az
önkormányzatnak kötelessége a szerződést felmondani a Településtisztasági Kft-vel. nem kérdés,
nem vitatható dolog, ez egy ukáz számunkra. Véleményünk lehet róla, de sokat nem tehetünk, ezt
meg kell hozni.
Sági Mihály képviselő: Tegnap bizottsági ülésen is fölmerült, hogy aki ezt az ukázt hozta nem
hatóság, egy ugyanolyan működő szerv, mint a temetkezési vállalat. Nekünk kötelességünk
végrehajtani, sajnos a bizottság azt mondta, akkor szüntessük meg a szerződést.
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Máté Gábor polgármester: Kérem, aki ezt elfogadja, 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:
39/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) között 2014.
június 25. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, és annak 2014.
október 7-én és 2016. június 23-án kelt módosításait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt a Ht.
37. § (1) bekezdésének a) pontja alapján felmondja azzal az indokolással, hogy az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017.
április 20-án kelt 8522-90/2017. iktatószámú tájékoztatása szerint a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. részére 3700-101/2016 számon kiállított megfelelőségi
véleményt azonnali hatállyal visszavonta.
A felmondási idő a Ht. 37. § (2) bekezdése alapján legfeljebb 6 hónap.
A Képviselő-testület a Ht. 37. § (2) bekezdésének második mondata és a tárgybani
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 10.) pont (3) bekezdésében foglaltak alapján felkéri a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-t, hogy az új közszolgáltató kiválasztásáig, de
legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul lássa el.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
4.) NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
5.) Gazdálkodás helyben
6.) Irattár

8. napirendi pont: Döntés üzletrész vásárlásáról a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-ben
Máté Gábor polgármester: Ennek a következménye a következő napirendi pont. Hat hónap a
felmondási idő innentől kezdve. A hat hónap alatt a Településtisztasági kft-nek szolgáltatnia kell ezt
a szolgáltatást, nekünk viszont feladatunk az, hogy gondoskodjunk hat hónapon belül a
hulladékszállítás további sorsáról. Ennek, ahogy már az előző testületi üléseken is szóba került meg
én emailbe is küldözgettem ezzel kapcsolatosan anyagokat, egyelőre országos szinten is, regionális
szinten is elég komoly viták vannak. Részben úgy tűnik, hogy talán felülről generált szintén
kötelezettségeket rónak ránk, hogy hova kell társulnunk, és kikkel kell megoldanunk ezt a dolgot.
Pillanatnyilag erre még nincsen semmilyen írásos anyagunk, össze-vissza mindenféle információnk
van. Tudni kell azt is, hogy nagyon kemény ellenállás és lobbi van Mórahalom és Szeged között.
Ebből kifolyólag alakulnak ezek a komolyabb problémák. Mi ennek a viharnak a farvizén utazgatunk
és lessük, hogy mi tévők legyünk. Az biztos, hogy lépnünk kell előbb-utóbb. Mivel a
Környezetgazdálkodási Kft Szegedről rendelkezik azzal a hatósági engedéllyel, amivel kell
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rendelkeznie, ezért ő küldte nekünk mindjárt azt az ajánlatot, amit ebben a dokumentumban
olvashatunk. Ebben az szerepel, hogy ha mi belépünk a Kft-be, akkor 100 ezer forint névértékben,
akkor, mint a Kft tulajdonosa saját céggel oldjuk meg a hulladékszállítást, ezért nem kell
közbeszereztetnünk ezt a szolgáltatást. Nagyon korrektül bele tette azt is a Kft, hogy amennyiben
bármilyen okból úgy döntünk a későbbiekben, hogy nem velük kívánjuk a szolgáltatást
lebonyolítani akkor ők ezt a 100 ezer forintot, visszavásárolják tőlünk és mehetünk oda ahova
nekünk, tetszik vagy ahova majd minket, kényszerítenek. Ebből kifolyólag én nem látom akadályát,
hogy ezt a szerződést megkössük velük.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. A bizottság ennél sokkal hosszabban vitatta ezt
a kérdést, de megegyeztünk a Gáborral, hogy nem fogjuk ma a testületi ülést azzal a fél órás
beszélgetésünkkel meg megjegyzéseinkkel untatni. Jegyző úr is azt mondta, igen lépjünk be, nincs
vesztenivalónk. Ha majd lesz másik szolgáltató, aki idehozza az anyagát meg a harmadik meg a
negyedik, hogy én ennyiért szeretnék, akkor majd válogathatunk. A bizottság azt javasolja, hogy
lépjünk be 100 ezer forintos résszel ebbe a Kft-be.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ahogy Misi is mondta, nem vagyunk döntés helyzetbe,
nem látunk egymás mellé tett két ajánlatot, sőt egyet sem látunk igazából. Aki most átmenetileg
ezzel a megjegyzéssel elfogadja a határozatot, az 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:
40/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés üzletrész vásárlásáról a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,-Ft, azaz – Százezer – forint
összegű üzletrészt kíván szerezni Pusztaszer Községi Önkormányzat részére a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben (6728 Szeged, Városgazda sor 1.), és ezáltal tagja kíván
lenni a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos dokumentumok
aláírására.

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

9. napirendi pont: Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 20162017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Máté Gábor polgármester: Kilencedik napirendi pont, beszámoló a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási
cél megvalósulásáról. Gyakorlatilag ez egy záró dolog, ezzel megszűnik a mi közös kapcsolatunk
sajnálatunkra, mert egyébként elégedettek voltunk a szervezet működésével. Van-e kérdés a
beszámolóhoz?
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Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja. Ha megnéztétek a számokat, akkor
látható, hogy azok közé a települések közé tartozunk, akik minden kirótt ránk kötelezettségét,
anyagilag teljesítette. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ez egyébként jellemző, ha bármilyen társulásnak a tagja
vagyunk, sosem tartozunk azok közé, akiknek rendszeres és nagyobb tételű az elmaradása. Néha
előfordul, hogy elnézünk valamit, és egy határidőt elfelejtünk, de csak néhány napról van szó. 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:
41/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy:

Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017.
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

évi

HATÁROZAT
Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási
cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4.) Irattár

10. napirendi pont: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása
Máté Gábor polgármester: megállapítom, egyhangúlag elfogadtuk. Most jön az újonnan
behelyezett napirendi pont, először is azt kell tudni erről a témáról, hogy Balástya, Baks és Kistelek
működtetett családi bölcsődét egy pályázat keretében, amit a Többcélú Társulás keretében
pályáztak meg és működtették. A Többcélú Társulás ezt a pályázatot már túl haladta, illetve ennek
az egésznek a fenntartási időszaka lezajlódott és ráadásul nem is tarthatja fenn tovább, nem tudja
fenntartani tovább ezeket, a családi bölcsődéket. Ennek hatására ezeket ki kell szervezni a
társulásból. Ennek hatására a baksi illetve a balástyai önkormányzat saját magának fogja bevenni
majd ezt a bölcsődét és üzemeltetni, ha úgy látja. Illetve a kisteleki bölcsőde az
Intézményfenntartó Társulás keretében tolná majd át, ez lesz a következő napirendi pont ott,
viszont ezt majd fogadjuk be. Gyakorlatilag az egész arról szól, hogy a társulási szerződésből
kikerül a családi bölcsőde. Egyébként, ami minket meg nem is érintett eddig sem. Van-e kérdés az
üggyel kapcsolatban? Amennyiben, nincs aki, elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A
A
A
A
6
0
0

döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: kizárás indoka: szavazás számszerű eredménye:
igen szavazattal
nem szavazattal
tartózkodással
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a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
42/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy:

A Kistelek Környéki
módosítása

Települések

Többcélú

Társulása

Társulási

Megállapodásának

HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy
a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a Bóbita és a Varázskréta Családi Napközik
fenntartását átadja a Térségi Intézményi Társulásnak, amely társulás ez irányú döntését követően,
2017. szeptember 1. napjától kezdődően családi bölcsődeként működteti tovább.
A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási
Megállapodást az abban foglalt tartalommal.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenntartóváltással és ennek következtében a
Társulási Megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat
írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának munkaszervezete
4.) Irattár

11. napirendi
módosítása

pont:

A

Térségi

Intézményi

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Máté Gábor polgármester: A másik napirendi pont, ami érint minket ennek a következménye,
bár Pusztaszert közvetlenül nem, de a közöttünk lévő társulás keretében be kell, hogy kerüljön a
családi bölcsőde a mi társulási megállapodásunkba.
Sági Mihály képviselő: A bizottság tegnap megvitatta mind a két pontot. Én föltettem mindjárt
azt a kérdést, hogy két egyforma anyagot kaptunk, Gábor mondta, hogy szinte tudta, hogy meg
fogunk akadni ezeken, a napirendi pontokon, pláne, hogy egy napirendi pont alatt volt kiküldve. A
napirendi pontot a bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzáfűznivaló? Nincs, akkor, 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:
43/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: A Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy
a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a Bóbita és a Varázskréta Családi Napközik
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fenntartását átadja a Térségi Intézményi Társulásnak, amely társulás ez irányú döntését követően,
2017. szeptember 1. napjától kezdődően családi bölcsődeként működteti tovább.
A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási
Megállapodást az abban foglalt tartalommal.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenntartóváltással és ennek következtében a
Társulási Megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat
írja alá.

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

12. napirendi pont: Döntés a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Kft.
megszüntetéséről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, döntés a Kistelek és Térsége 2006
Szennyvíz Beruházási Kft. megszüntetéséről. Jelen lévő képviselők közül csak Emese volt részese
annak, amikor ezt létrehoztuk. Annak idején, amikor arról volt szó, hogy a hat település közös
szennyvíz pályázatot fog beadni és közösen fog üzemeltetni egy szennyvíztisztító rendszert, akkor
ennek céljából jött létre ez a Kft, hogy ennek az ügyeit intézze. Közben az idő elszállt ez fölött és
sajnos elszállt nem kevés pénzünk is ennek kapcsán, amit bár jogszerűen visszarendezhetnénk, de
nincs honnan. Gyakorlatilag oka fogyottá vált ennek a Kft üzemeltetése, működtetése, ezért ennek
a megszüntetését javasolja a társulási tanács. Ezt kell a képviselő-testületnek támogatnia,
jóváhagynia. Kérdés?
Ocskó László képviselő: Az üzletrésszel akkor mi lesz?
Máté Gábor polgármester: Van benne 100 ezer forint üzletrészünk, ha van miből visszafizetni,
akkor természetesen vissza fogjuk kapni. Kell, hogy legyen, mert egy Kft-nek ennyi tartalékkal kell
rendelkeznie. Amit tudunk, megteszünk, hogy ez kerüljön vissza.
Sági Mihály képviselő: A bizottság javasolja a testületnek, hogy szüntessük meg, az hogy az
üzletrészünkkel mi lesz, nem tudunk dönteni, de mindenféle képpen szüntessük meg.
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés hozzá? Amennyiben elfogadható, kérem, aki elfogadja,
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:
44/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: A Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Kft. megszüntetése
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint 3,3 %-os üzletrész-tulajdonos meg
kívánja szüntetni a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Korlátolt Felelősségű
Társaságot, tekintettel arra, hogy tényleges tevékenységet nem végez.

oldal: 19/25

A Képviselő-testület felhívja a Kft. ügyvezetését, hogy – a tagok hasonló tartalmú döntésének
beszerzését követően – a jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg a Kft.
megszüntetésével kapcsolatosan.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Kft.
4.) Irattár

13. napirendi pont: Szűcs Ferenc ingatlan-felajánlása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Szűcs Ferenc ingatlanának a sorsa. Szűcs
Ferenc egy beadvánnyal kereste meg az önkormányzatot, aminek témája, hogy Munkástelepen
helyrajzi szám szerint a 428-as helyrajzi számú építési telek. Az Árpád utca páratlan oldalán a
legelső telek, ami mellett van egy önkormányzati tulajdonú külterületi telek, ez meg belterület,
hogy ezt a Ferenc visszaadná nekünk. Volt már ilyen felajánlás, amit az önkormányzat elutasított,
vagy nem élt a lehetőséggel. Én akkor is azt gondoltam, hogy élnünk kellett volna. Most is azt
javaslom, hogy fogadjuk el ezt a felajánlást és vállaljuk be az ezzel kapcsolatos költségeket.
Sági Mihály képviselő: Ez volt a második olyan téma a tegnapi bizottsági ülésen ahol a bizottság
mivel nem akarta, hogy ne kerüljön napirendi pontra, ezért a napirendi pontot tárgyalásra
alkalmasnak találta, mert nem tudtunk egy egységes álláspontot kialakítani. A bizottság nem tesz
semmiféle javaslatot rá.
Máté Gábor polgármester: Vitára bocsátom a dolgot. Nekem volt egy felvetésem, fogadjuk el.
Sági Mihály képviselő: Mint képviselő én is azt mondom, hogy nincs szüksége az
önkormányzatnak adományokra, mindig esete válogatja, mivel telekhatáros a miénkkel. Én azt
javaslom, hogy menjünk bele az üzletbe.
Nagy Emese képviselő: Nekem az jutott eszembe, hogy oda játszóteret kellene tenni, annyi
munkástelepi gyerek van.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Van-e valakinek tudomása róla, hogy ez annak idején Ferinek, hogy
került a tulajdonába?
Máté Gábor polgármester: Megvette, és hogy kitől gondolom a földhivatali bejegyzésen rajta,
van.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Eddig, amit fölajánlottak az önkormányzatnak visszavásárlásra az mind
olyan volt, amit a 90-es években a lakosok beépítési kötelezettséggel vettek meg építési
ingatlanokat. Ilyen három vagy öt éves beépítési kötelezettséget írt elő a dolog. Amikor egyszer
vettem a fáradságot és utána néztem mi is ez a beépítési kötelezettség. Manapság már nem
adhatunk el úgy építési telket, hogy ilyen beépítési kötelezettséget írunk elő, ez megszűnt. Amikor
viszont még volt ilyen, hogy beépítési kötelezettség, az azt jelentette, hogy mondjuk három vagy
öt éven belül nem tett eleget valaki a beépítési kötelezettségének akkor a szerződés, úgy mondjuk
ezt, hogy semmissé vált és eredeti állapot visszaállítása következett volna be. Java részt az
mozgatja most az ingatlan tulajdonosokat, hogy szabaduljon a kommunális adótól, szabaduljon
attól, hogy neki kelljen rendben tartani ezt a területet, ezek mind méltányolást érdemlő indokok,
meg én is azt mondom, hogy tegyük rendbe ezeket, a dolgokat. Így ahogy Sági képviselő úr is
mondta, meg kell külön-külön vizsgálni, hogy van-e értelme, hogy most visszavegye a nyakába az
önkormányzat ezeket, a dolgokat és eddig nem találtunk ilyen indokot.
Máté Gábor polgármester: Jó, az óvatosság kedvéért, az előbb mondtam egy dolgot, és itt most
a jegyző úr bizonyos szempontokat azért megfogalmazott. Mi lenne akkor, mert valóban az a
veszélye meg van, hogy ne omoljon ránk egy ilyen felajánlási lavina. Mi lenne akkor, ha azt
mondanánk, hogy elvállaljuk, de minden költséget vállaljon a tulajdonos. Megszabadul ugyan egy
későbbi költségtől de, akkor most egyszer letudná az ügyvédi költséget. Valóban abban van
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veszély, amit jegyző úr mond, hogy itt a be nem épített területek, csak amik nyűgként vannak a
tulajdonosok nyakán, nem tudják hasznosítani, azok ne omoljanak rá az önkormányzatra.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt Képviselő-testület. Én tényleg ezekbe, a dolgokba nagyon maradi
gondolkodású vagyok, én nem látom annak a veszélyét, hogy most egy szomszédos telek, ami a
miénkkel határos, és nem akarom azt, amit jegyző úr is meg te is mondtál, hogy végül egy ilyen
hullám jöjjön. Egyedi döntések vannak, egyediként döntünk mindegyik területről.
Máté Gábor polgármester: A javaslat az, hogy a költségek megfelezésével
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az ügyvédi költség megfelezése, az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat
meg akár be is vállalhatnánk.
Máté Gábor polgármester: Úgy is meg tudjuk felezni az ügyvéd annyit számláz ki a fele, oda
menjen a másik fele meg a miénk, legyen. Az ügyvédi költség felezése. 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:
45/2017.(V.30.)Kt. határozat
Tárgy: Szűcs Ferenc ingatlan-felajánlása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szűcs Ferenc 6769 Pusztaszer, Fő utca
19. szám alatti lakos tulajdonát képező 6769 Pusztaszer, Árpád utca 1. (helyrajzi szám: Pusztaszer
belterület 428) szám alatti ingatlan tulajdonjogának „térítés nélküli” átruházását a Pusztaszer
Községi Önkormányzat részére azzal a feltétellel fogadja el, hogy a tulajdonjog átvezetésével
kapcsolatosan felmerülő ügyvédi eljárás díját fele-fele összegben Szűcs Ferenc, illetve Pusztaszer
Községi Önkormányzat fizeti, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját pedig teljes összegben
Pusztaszer Községi Önkormányzat viseli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adásvételi szerződés, és a
kapcsolódó dokumentumok aláírására.

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

14. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: a napirendi pontok végére értünk, egyebek illetve polgármester
beszámolója a következő téma. Mivel Misi bácsi megkért, hogy szeretne a testület elé állni egy
kérdéssel. Ezt nem akartam külön naprendi pontként berakni, Misi bácsi előadja a gondolatát, nem
igényel most az önkormányzatnál döntést. Majd mindenki elgondolkodhat rajta és a következő
testületi ülésen, pedig majd témába vesszük. Misi bácsi átadom a szót.
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Németh Mihály: Tisztelt Képviselő-testület, polgármester úr, jegyző úr. Tulajdonképpen nem
mutatkozom be, mert mindenki ismer már. Olyan helyzetbe kerültünk a Dalárdának én vagyok az
egyik tagja, van egy személy, aki 80 éves és fölmerült, hogy mivel a mi Dalárdánkkal eléggé
kapcsolatos személy, hogy nem-e díszpolgárnak lehetne őt jelölni? Meg mondom őszintén én
voltam a kezdeményezője, mivel nekem az iskolatársam volt Pusztaszeren. Már elég régóta
elkerült innen, és tulajdonképpen megérdemlő ez a hölgy, hogy díszpolgár lehessen. A Dalárdába
fölvetettem ezt a dolgot, hogy mit szólnak hozzá a társaság egyhangúan elfogadta, hogy
hozzájárulnak ehhez. Polgármester úr elmondta, hogy ide el kell jönni, és itt el kell mondani, hogy
miről is van szó, a Bagi Dezsőné Makra Ilonáról van szó. Én azzal tudom ezt alátámasztani, hogy
ez sikerülne, mert tudom, hogy elkerült innen és a mostani generáció már nem nagyon ismeri, de a
múltja, ha elolvassák majd ezt a papírt, amit én most megcsináltattam akkor meg fogják látni,
hogy milyen múltja van milyen munkásság áll a háta mögött, és akkor lehet, hogy elgondolkodnak
rajta. Ha sikerül megköszönjük, ha nem akkor is, hogy meghallgattak. Ez a mondanivalómnak a
lényege.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy ezzel most foglalkoznunk
kellene alapvetően, de ez egy fölvetés. Amit Misi bácsiék összeállítottak azt elolvashatjátok, utána
majd a testület dönt. Volt már olyan kezdeményezés, amit aztán elutasítottunk. Köszönöm Misi
bácsi, hogy egyrészt ilyen sokáig megvártál minket ezzel a dologgal, talán nem volt hiábavaló,
mert itt megláthattad a munkánkat is.
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy ez egy díszpolgári cím
adományozására való javaslattétel. Nyilván a következő testületi ülésen tudnánk esetleg érdemben
foglalkozni ezzel a képviselő-testület. Van-e esetleg valami olyan határideje ennek a dolognak,
hogy az Ilona asszony ezt megkapja.
Máté Gábor polgármester: Augusztus 20-án, az Újkenyér Ünnepen szeretnénk odaadni. A
következő testületi ülésen erről majd vitát nyitunk, aztán majd eldöntjük, mi legyen. Köszönjük
szépen. Folytatnám tovább az elmúlt időszak eseményeiről. Egyrészt küldtem nektek egy emailt,
az értéktárral kapcsolatban. Gondolván arra, hogy van most már 2-3 olyan kuriózum Pusztaszeren,
amivel érdemes lenne foglalkozni. Én eddig olyan nagyon nem kapkodtam ezért az értéktárért,
mert csak fölösleges adminisztrációt láttam inkább benne. Számolva azzal, hogy egyrészt alakul ez
a papírmalom, ami azért minden képpen egy ipari kulturális érték, ez a manufaktúra, ha ki tud
fejlődni azzá, ami rejlik benne akkor az egy lehetőség, lenne. Emellett persze vannak még egyéb
értékeink is. Nem tudom, tudjátok-e hogy például alakuló, félben van egy másik manufaktúra, már
működik is, majd lehet, hogy oda is elviszlek egyszer benneteket, ahol nyergeket készítenek.
Teljesen kézzel, kézi eszközökkel készítenek nyergeket, nagyon jó minőségűeket. A volt Lévai féle
tanya helyén a Cseppentő Attila irányítása mellett megy ez a történet. Gyakorlatilag rendesen
bejelentett vállalkozásként működik. Tudnék még mellé tenni, de nyilván akkor tudjuk mi az, amit
értékként bele tudnánk ebbe a rendszerbe tenni, ha erről megfelelő tájékoztatást kapnánk. Én az
ezzel foglalkozó embert az ő emailjét is elküldtem. Én azt gondolom, hogy ha úgy látjátok, hogy
érdemes ezzel foglalkozni, akkor én elindítanám az ezzel kapcsolatos előkészületeket. Van-e
ellenvetés? Nem kell feltétlenül létrehoznunk az értéktárat, mert ha rájövünk, hogy ezzel még
egyelőre ne foglalkozzunk, akkor elvetjük és kész. Különösebb anyagi vonzata nem nagyon van.
Egyelőre puhatolózunk, képbe kerülünk és a következő testületi ülésre, megpróbálom úgy
leszervezni a dolgot, hogy legyen egy konkrét képünk erről a dologról. Tapasztalva a mostani egy
néhány hónap alatt a testületi ülés szervezésével kapcsolatos helyzeteket mi szólnátok hozzá,
hogyha a későbbiekben szerdán kettő órát határoznánk meg a testületi ülésre? A következő okból
gondolva, hogy ne szaladjunk bele esetleg egy késő estébe. Mivel úgy látom, hogy a többségnek a
munkaidő beosztása nem olyan hogy ne tudná kettőre is rendezni ezt a dolgot, mit szólnátok
hozzá, ha a későbbiekben ilyen szóbeli megállapodás alapján a hónap utolsó szerdájára próbálnák
igazítani a testületi ülést, ha valami más ok nem írja felül ezt az elképzelést.
Gyurász Sándorné képviselő: Nekem a két óra jobb azért is mert ha éjszakára megyek mint
például most is, így nem kell cserélnem, se kéredzkednem.
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor úgy látom nagy ellenállás nincs ebben az ügyben. Ha
rendkívüli van, vagy nem tudjuk ezt az utolsó szerdát tartani, akkor meg úgyis egyeztetünk előtte.
Én ezt úgy veszem, hogy megpróbálunk ebbe az irányba mozdulni, aztán majd meglátjuk, hogy
működik. Szintén a testületi működéshez kapcsolódik, hogy fölvetés volt, hogy a bizottságot
bővítsük ki öt főre.
Sági Mihály képviselő: Laci nem vállalja.
Máté Gábor polgármester: Nem vállalja, jó akkor mondom Krisztinának. Következő téma, a
hétvégén, Gödöllőn voltam Természetfilm fesztivál volt. Jelen volt Pusztaszer, egy komplett
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kiállítás volt a Rozsnyai Margit fotóival a pusztaszeri fesztivál életképeiből, amit kifejezetten meg is
említettek. Másrészt pedig a támogatók listáján ott volt Pusztaszer címere, ezt is folyamatosan
meghirdették. Juhász Árpád régi barát, ha megszólalt a szakma előtt nagyon kiemelte Pusztaszer
szerepét abban, hogy ez a dolog elindult, és hogy mennyire jó. Nagyon jó volt Gödöllőn
pusztaszerinek lenni most. Sajnálom, hogy külön díjat most nem szerveztünk, de azt javaslom,
hogy jövőre csináljunk már valamit. Nagyon sokat segítettünk. A fesztivál része volt a Varázslatos
Magyarország egy éves természetfotó pályázatnak a kiállítás anyagának a bemutatása, aminek az
installálásához segítséget nyújtottunk mi, mint pusztaszeri önkormányzat. A Lovasnapra le fogjuk
hozni ezt a kiállítást, most 11-én ez a hét paravánból álló kiállítás szabadtéri kint a Pali kocsmánál
a Lovasnap alkalmából föl fogjuk állítani. Utána ez a kiállítás az összes nemzeti park
rendezvényéhez csatlakozik, körbe fogják majd vinni. Ennyi a természetfilm fesztiválhoz. Én
szeretném, ha idén is ezt a szakmai napot megtartanánk, ezen gondolkodjunk el. A telekcserénk a
legnagyobb csodálatunkra és megrökönyödésünkre csont nélkül keresztül ment a rendszeren.
Megtörtént az átírás, semmiféle hiánypótlás nem kellett. Van egy épületünk, amit pillanatnyilag
még imaházként használnak. Ez most már csak idők kérdése, hogy mikor fogunk tudni vele
érdemben is kezdeni valamit. Ehhez kapcsolódik az a történet, hogy ennek kapcsán a tervezésnek
is elhárult az utolsó akadálya. A Germán Géza tervező úr azt mondta, hogy utolsó simításoknál tart
a templomtervezéssel kapcsolatban. Mielőtt elmegy szabadságra, július első hetében addigra ő ezt
olyan állapotba akarja hozni, hogy el tudja indítani az engedélyezési tervet. Ehhez én fölajánlottam
akkor érdemes lenne valamikor egy alapkőletételt tenni, mert most már jó esély van rá, hogy ez
meg legyen. Az egyik lehetőség, hogy a zarándoknapon a másik lehetősé az, hogy valamikor az
Újkenyér ünnephez, vagy bármi máshoz kötve az időpont. Püspök úr már az idén szentelni akart
templomot, nyilván erről még nincs szó. Jó esély van arra, hogy jövő ilyenkor már álljon az épület.
Az a kérdés, hogy a zarándoknapra leszervezzük-e az alapkőletételt?
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. Én írtam a polgármester úrnak is egy levelet,
én arra kértem és arra kérlek itt most benneteket, mindent elkövethetek, és minden
szavazatommal támogatom, hogy Pusztaszeren templom legyen, hisz már 10 évvel ezelőtt is
amikor mások elkezdték ezt a templom építést akkor is támogattam. De nekem vannak elveim és
én azt kértem a Gábortól, hogy semmi olyan döntésbe, semmi olyan előkészítésbe természetesen
mindig mellette fogok szavazni, ha a templomról lesz szó. Nem kívánok részt venni, ami a
templommal kapcsolatos, ennek az oka, hogy az én elveimben nem tudom azt elviselni, hogy van
egy önkormányzat és ide bejön valaki építkezni, az oda épít, és azt épít, amit akar, ez, még ha az
egyház, akkor sem tudom elfogadni. Én ebből a templomépítésből minden szinten kiszálltam. Itt
elmondtam a véleményemet is.
Máté Gábor polgármester: Ezt tiszteletben tartjuk és teljesen korrekt. Én ezt maximálisan
elfogadom, tiszteletben tartom és nincs ezzel probléma. Az alapkőletételt úgy kell elképzelni, hogy
nem úgy kell elképzelni, hogy ez tényleg az alap része. Amit oda teszel, abba teszel különböző
relikviákat, ami a mai időszakra vonatkozik és kell rá tenni egy táblát, ami jelzi, hogy itt van az
alapkő. Ez nem az épület része, ez egy jelképes dolog. A legjobb, ha a kopjafa mellé vagy elé
rakjuk ezt le, és egy beton urnába, amibe rakunk egy kapszulát, ami páramentesen zár. Ennyit
akartam erről. Lovasnap 11-én vasárnap van, mindenkit szeretettel várunk. A Lovas Egyesületet
támogattuk azzal az összeggel, amit a múltkor meghatároztunk. Az alapítvány is, támogatja a
képviselők is, támogatják. Kicsit rosszul esett, hogy kevesellték a támogatási összeget, mert hogy
akkor föl kell használni a pénzüket. Nem a Lovas Egyesületnek volt ez a véleménye, hanem egy
tagnak, azt utána le is állították. Egy dolgot szeretnék még mondani, és utána várom a kérdéseket.
A kúria június 8-án foglalkozik a játszótér ügyével. A mai nap megkeresett minket Törőcsik Attila
ügyvéd úr, azt mondta, hogy mivel a kúria nem fogad el megjelenési akadályokat ott meg kell
jelenni. Ügyvéd úrnak ezen a napon három 10 milliós értékről szóló tárgyalása van, fiatal
gazdákkal kapcsolatban, és nem Budapesten, hanem az ország más részein. Nekünk pedig
Budapestre kell menni a kúriára. Nem tud feljönni, de csak egy mondatot tudna mondani úgyis azt
meg mi is el, tudjuk mondani. Kérjük a bíróság döntésének helyben hagyását. Nincs mit beszélni
róla ugyanis. Mondtam ügyvéd úrnak, hogy mi fölmegyünk jegyző úrral ketten, aztán lesz, ami
lesz. Ott a meglévő iratokból dolgozik a kúria. Én elfogadtam az ügyvéd úrnak ezt a dolgát, jobb
szerettük, nyilván ha ott van, de azt mondta, hogy igazából, ha kérdéseket is tesznek fel, mondjuk
el, hogy a játszótér áll, mindenki megelégedésére működik. Van-e a beszámolómhoz kérdés?
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy többen megkerestek, a volt állami
gazdaság elkelt. Ott van egy közkifolyó, nagyon jó vize van, kérdezik a környező lakosok, de nem
csak a környező, hanem a faluból is többen kijárnak oda vízért, mi lesz a sorsuk ezután, mert a
Feri nagyon durva nyilatkozatokat tett, hogy lezárja a kutat, bekeríti. Kérdezik, hogy van-e jegyző
úr szolgalmi joga a népnek ott, mert annak idején, amikor Szeri Misinek elkelt a kacsatelep neki ki
kellett vezetni az útra a közkifolyót, a csapot szolgáltatni kellett a környező lakosoknak addig a
vizet. Itt van-e ilyen? Ezt szerintem nem sokára el fog jutni hozzátok. Azt mondta a Feri, hogy ő
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
33/2017.(V.30.)Kt. határozat
34/2017.(V.30.)Kt. határozat
35/2017.(V.30.)Kt. határozat
36/2017.(V.30.)Kt. határozat
37/2017.(V.30.)Kt. határozat
38/2017.(V.30.)Kt. határozat
39/2017.(V.30.)Kt. határozat
40/2017.(V.30.)Kt. határozat
41/2017.(V.30.)Kt. határozat

42/2017.(V.30.)Kt. határozat

43/2017.(V.30.)Kt. határozat
44/2017.(V.30.)Kt. határozat
45/2017.(V.30.)Kt. határozat
46/2017.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója
Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről
szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
A
Pusztaszer
Községért
Közalapítvány
beszámolója
A PISZE SE beszámolója
Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat munkájáról
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
felmondása
Döntés üzletrész vásárlásáról a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben
Beszámoló
a
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi
tevékenységéről,
pénzügyi
helyzetéről,
a
társulási cél megvalósulásáról
A Kistelek Környéki Települések Többcélú
Társulása
Társulási
Megállapodásának
módosítása
A Térségi Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Döntés a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz
Beruházási Kft. megszüntetéséről
Szűcs Ferenc ingatlan-felajánlása
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
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CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT.

TAGGYŰLÉSE
2017. MÁJUS 18. (csütörtök)
10 ÓRA

HELYE:
GINKGO szálloda
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2.

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
2017. május 18.-i taggyűlés napirendje

1. Beszámoló a 2016 évi tevékenységről.
Előadó: Varga György ügyvezető

2. A 2016 évi mérleg és eredmény-kimutatás megtárgyalása.
Előadó: Varga György ügyvezető

3. Könyvvizsgálói jelentés a 2016 évi mérlegről.
Előadó: Varga Jánosné könyvvizsgáló

4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016 évi tevékenységről, mérlegről, eredményről.
Előadó: dr. Antalóczy Péter FEB elnök

5. A 2017 évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Varga György ügyvezető
6. Javaslat az új Felügyelő Bizottság összetételére, annak megválasztása és bérezése.
Előadó: Varga György

7. Javaslat az ügyvezető bérezésére.
Előadó: Dr. Antalóczy Péter FEB elnök

8. Tagokkal kötött szerződések, hosszabbítások jóváhagyása
Előadó: Dr. Soós Gábor ügyvéd és Varga György ügyvezető

9. Ebéd a GINKGO Szállóban

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
Felügyelő Bizottsága

Tárgy: Jelentés a 2017. május 18-i taggyűlésre

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
Taggyűlése

Tisztelt Taggyűlés!

A társaság Felügyelő Bizottsága a 2016-os gazdasági év során a gazdasági társaságokról szóló törvény,
valamint a társasági szerződés, illetve a felügyelő bizottság ügyrendjében írtak szerint rendszeresen
figyelemmel kísérte a társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetének alakulását és ellenőrizte a társaság
ügyvezetését.
E téren a Felügyelő Bizottság előzetesen megállapítja, hogy a társaság ügyvezetése a jogszabályi
előírásoknak, valamint a társasági szerződésben rögzítetteknek megfelelően végezte tevékenységét.
A Felügyelő Bizottság 2017. április 13-i ülésén Varga György ügyvezető előterjesztésében megtárgyalta
a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2017. évi üzleti tervre vonatkozó
javaslatát. A beszámolóval és az üzleti tervre vonatkozó javaslattal kapcsolatban a Felügyelő Bizottság
az alábbi megállapításokat teszi:
A társaság 2016 évi tevékenysége, gazdálkodása
-

-

-

Az ügyvezetés az üzleti terv és a beruházási terv szerint 1 db új Mercedes-Benz Vito gépkocsit
vásárolva és hőszigetelt hűtött halottszállító autóvá átalakíttatva megoldotta egy sokat futott
autó cseréjét, illetve értékesítette azt.
A Városi köztemetőben egy új urnafalat épített, illetve megkezdte annak értékesítését.
A telephelyeken (Hódmezővásárhely, Makó, Kiskundorozsma, Ruzsa) folyamatos
állagmegóvás és korszerűsítés történt.
A beruházások összes nettó költsége: 13.656 e Ft volt.
A temetésszám 845 lett. A Csongrád megyei halálozások 8 %-al csökkentek. A megyei
részarányunk 16,25% volt. A koporsós temetések aránya a hamvasztásos temetésekhez képest
50-50%. Nőtt a fizetőképes kereslet (1 temetésre jutó bevétel: 193.080.- Ft), így az árbevétel
163.355 e Ft lett.
A cég a KIVA adózási rendszerben maradt, így az adózott eredmény 9.558 e Ft.
A Felügyelő Bizottság kedvezőnek értékeli a béremelések kigazdálkodását és a társaság
pénzügyi gazdálkodását is.
A beruházások, fejlesztések a társaság érdekeit szolgálták.
Az üzleti tevékenység során a társaság szolgáltatási árait 1,5-2%-al emelte.

Az alkalmazottak létszáma 34 fő volt, a statisztikai átlagos állományi létszám pedig 25 fő. Az alapbérek
3%-al nőttek, a munkatársak 96.000.-Ft/fő/év étkezési és 33.000.-Ft/gyermek beiskolázási Erzsébet-

utalványban részesültek. Összességében megállapítható, hogy az egyes feladatokkal kapcsolatos
tulajdonosi elvárásoknak a társaság 2016. évben jól megfelelt.
A társaság 2016. évi pénzügyi helyzete, az eredmény alakulása, javaslat az eredmény felosztására.
Az értékesítés nettó árbevétele 163.355 e Ft. Az üzemi tevékenység eredménye 20.552 e Ft. Az adó:
11.007 e Ft volt.
A Felügyelő Bizottság a társaság 2016. évi 9.558 e Ft összegű adózott eredményének
eredménytartalékba helyezését javasolja a taggyűlésnek, a további stratégiai fejlesztési célok 2017. évi
üzleti tervben foglaltaknak megfelelő megvalósítása érdekében.
Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján a Felügyelő Bizottság a társaság pénzügyi helyzetét
továbbra is stabilnak ítéli.
A Felügyelő Bizottság a társaság éves beszámolóját, a mérleg és eredmény kimutatását, a kiegészítő
mellékletet a taggyűlésnek az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

Mérleg főösszeg
Saját tőke
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

167.521 e Ft
154.612 e Ft
20.552 e Ft
13 e Ft
20.565 e Ft
9.558 e Ft

A 2017 évi üzleti terv véleményezése
A Felügyelő Bizottság áttekintette Varga György ügyvezető 2017. évre vonatkozó üzleti elképzeléseit,
valamint a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat és véleményét az alábbiakban foglalja össze.
•
•
•

•
•
•

A Felügyelő Bizottság egyetért az ügyvezetés helyzetmegítélésével és intézkedéseivel, valamint
adózási és fejlesztési terveivel.
A társaságnak továbbra is fő célkitűzése kell, hogy legyen az eredményes gazdálkodás, a piaci
pozíciók megtartása, illetve javítása.
A Felügyelő Bizottság egyetért az üzleti tervben megjelölt főbb előirányzatokkal, így a tervezett
árbevétel 165.000 e Ft összegével és az adózás utáni eredmény 7.000-8.000 e Ft összegével,
illesztve a 850-900 eset/év temetésszámmal és a 10.000 e Ft fejlesztési keretösszeggel, és a
3.000 e Ft FEB előzetes hozzájárulásához kötött rendkívüli kerettel.
A tervezett fejlesztések iránya, volumene illeszkedik a társaság stratégiai céljaihoz, és a törvényi
kötelezettségekhez, elősegítheti a piaci pozíciók megtartását, erősítését.
A munkavállalói állomány és az ügyvezető keresetfejlesztése és a tervezett egyéb ösztönző
juttatások a társaság gazdasági lehetőségeivel összhangban vannak.
A Felügyelő Bizottság javasolja az ügyvezetésnek, hogy a törvény és kormányrendelet
módosításokkal kapcsolatos feladatait tervezze meg és végezze el, következményeit kísérje
fokozott figyelemmel.

A Felügyelő Bizottság kéri a társaság taggyűlését, hogy a jelentést fogadja el és a következő
határozatokat hozza meg:

1. A taggyűlés a 2016. évi beszámolót és a mérleget az előterjesztésben felsorolt összegekkel
fogadja el, a társaság a 9.558 e Ft adózott eredményét helyezze eredménytartalékba.
2. A taggyűlés hagyja jóvá az előterjesztett 2017. évi üzleti tervet, értsen egyet a tervezett
beruházásokkal, a FEB hozzájárulásához kötött 3.000 e Ft külön kerettel együtt.
3. A taggyűlés az ügyvezető javaslatára válassza meg a FEB tagokat változatlan bérezéssel
2020.05.31-ig szóló mandátummal.
4. A taggyűlés hagyja jóvá Varga György ügyvezetői bérének megemelését 2017.01.01-től
504.000.-ft-ra.
5. A Taggyűlés hagyja jóvá az ügyvezető munkaszerződésének meghosszabbítását 2020.
december 31-ig, mely a többségi tulajdonos által elfogadott határozattal összhangban van.

Hódmezővásárhely, 2017. április 28.

A Felügyelő Bizottság:

______________________
__________________________
Dr. Antalóczy Péter, FEB elnök
Zsótér Károly, FEB tag

_________________________
Sánta Gizella, FEB tag

Beszámoló a 2016. évi üzleti terv végrehajtásáról
Feladatunk volt továbbra is a jogszabályi, többségi tulajdonosi, időjárási, üzleti környezethez
való rugalmas alkalmazkodás, piaci pozíciónk és munkahelyeink megőrzése, képességeink,
eszközeink, szolgáltatásaink szinten tartása és szükség szerinti fejlesztése mellett.
1. Jelentős külső és belső hatások, változások:
1.1. Törvényi módosítás történt, 441/2016. (XII.16.) Kormányrendelet kötelező
számlatartalomra vonatkozóan, a szociális temetésre vonatkozó részeket elhalasztotta a
kormány 2119-re.
1.2. Az éves csapadék viszonyok változtatják a talajvízszint magasságot, (-2 m szint feletti
talajvízszintnél tilos a koporsós földbetemetés), ennek változásától függ a hamvasztási arány,
az árbevétel és az eredmény. Szerencsére a tavalyi évben a talajvíz komolyabb fennakadást nem
jelentett.
1.3. Az országos és a Csongrád Megyei halálozási ráta 2016-ban nagyon eltérő volt, míg
országosan mindössze 3,6%-al csökkent, addig a megyében 8%-os csökkenés lett. Mindezt
megterhelte az a tény, hogy a hódmezővásárhelyi református temetőkben az oda temetkezni
kívánó családoktól kegyeletsértő módon megtagadták, hogy velünk temetkezhessenek.
Ezek figyelembevételével a következő lépések történtek:
-

Városi temető megnyitása 2016.02.01-től.

-

Hódmezővásárhelyi katolikus temető üzemeltetésének az átvétele, temetőn belüli
szolgáltatások kizárólagosságának rendeletbe foglalásával 2016.05.01-től.

-

Mindszenti temetőben a temetőn belüli szolgáltatások kizárólagossá tétele temető
rendeletbe foglalása 2016.09.01-től.

1.4. 2013-ban áttértünk a KIVA adózási rendszerre, amely annak ellenére előnyös volt
cégünknek, hogy ezen adónem pénzügyi változási része nehézkesen kezelhető és 2013-ban év
közben is módosítottak a szabályokon.
2014-ben az előírásoknak eleget tudtunk tenni.
2015-2016-ra a szabályok keretein kissé lazítottak, így kényelmesen tudtuk alkalmazni a KIVA
adózási rendszert.
1.5. A Susáni Református Egyházközség 2015.12.01-től jogtalanul kitiltotta cégünket két
hódmezővásárhelyi temetőből, mert egy korábbi határozatukat, melyet ugyan betartottunk és
aláírtunk, megtámadtuk a bíróságon. E per továbbra is folyamatban van.
2. Árak:
A kötelező minimálbér-emelés és a szakképzettek bérminimuma miatt, a piaci verseny és a
lakossági vásárlóerő korlát miatt, továbbá a sikeres 2015. évi eredmény figyelembevételével,
2016 évben 1,5-2%-os áremelés történt.

3. Bérek:
A kötelező minimálbér-emelés beépítése a 2016 évi bérekbe. Ez átlag +3% bérfejlesztést
eredményezett, mely járulékokkal közel 1,5 millió forint pluszkiadást jelentett éves szinten.
Ennek forrása: szolgáltatási és egyéb szerződések megtakarításai, differenciált 1,5-2%-os
áremelés.
Dolgozóink 96.000.-Ft/év étkezési és 33.000.-Ft/gyerek iskolakezdési Erzsébet-utalványban
részesültek, továbbá év végén 2 heti bér jutalomként való kifizetése történt.
4. Létszám (2016. január 1-től):
Főmunkatársunk nyugdíjba vonult, helyette új kolléga lett felvéve.
A katolikus temető temetés szolgáltatóit és kertészét állományba vettük.
Állományi létszám: 34 fő
Átlagos statisztikai: 25 fő
5. Pénzügyek, likviditás:
Továbbra is banki hitel nélkül, stabilan, az ügyvezető által felügyelt napi likviditást biztosítva
gazdálkodunk.
30 napon túli tartozásunk nincs, pontosan fizetünk.
Nagyösszegű kintlévőségeink nincsenek.
A 2016. január 1-i értékpapír-állományunk 19 636 e Ft, tőkevédett likvid pénzpiaci alapban.
Ezen összeg fedezheti az esetleges törvénymódosítások miatti beruházások forrásigényét.
6. 2016-ben végrehajtott intézkedések a költséghatékonyság jegyében:
-

banki műveletek kibővítése a Pillér Takarékszövetkezetnél nyitott folyószámlánkon
keresztül,

-

weblap ismételt alakítása,

-

jutalékos szerződésállományunk aktualizálása, ásotthalmi személycserével (lejárt
szerződések újra kötése),

-

lejárt önkormányzati szerződések meghosszabbítása,

-

szoftver fejlesztés ( elavult WinXP fejlesztése ),

-

új számlázási, pénztárkezelési és készletkezelési program integrálása,

-

újsághirdetések további átdolgozása, egységes arculat kialakítása

-

szolgáltatás minőségének a javítása (ruházat, elektronikai eszközök fejlesztése)

Mindezek a műveletek éves szinten több mint 1 millió forint megtakarítást hoztak.

7. Tervezett temetésszám, hamvasztási arány, 1 temetésre eső bevétel, árbevétel és
mérleg szerinti eredmény:

2016 évi terv

2016 évi tény

Temetésszám

900

845

Hamvasztási arány

55%

50%

1 temetésre eső átlagos bevétel

178 e Ft

193 e Ft

Árbevétel

160 mFt

163 mFt

Mérleg szerinti adózott eredmény

7-8 mFt

9,5 mFt

8. Értékesítés nettó árbevétele:
2016 évi terv
Temetésszolgáltatás
Egyéb bevételek
Összesen:

2016 évi tény

160 000 e Ft

163 355 e Ft

6 000 e Ft

9 231 e Ft

166 000 e Ft

172 586 e Ft

9. Szokásos vállalkozási eredmény
2016 évi terv

2016 évi tény

17 990 e Ft

20 552 e Ft

Pénzügyi

10 e Ft

13 e Ft

Összesen

18 000 e Ft

20 565 e Ft

Adó

10 000 e Ft

11 007 e Ft

8 000 e Ft

9 558 e Ft

Üzemi (üzleti)

Adózott eredmény

Összességében leszögezhető, hogy eredményes évet zártunk.
Hódmezővásárhely, 2017. április 28.

Varga György
Ügyvezető

Beszámoló a 2016. évi beruházási terv végrehajtásáról

1. 1 db új Mercedes-Benz Vito kishaszon gépjármű vásárlása,
átalakítása halottszállító gépkocsivá.
Teljesen új halottszállító specifikációkkal hosszabb kivitelben,
hőszigetelt, hűtött koporsótér kialakításával.
Költség: 10.300 e Ft+ÁFA
2. A hódmezővásárhelyi a kiskundorozsmai, ruzsai, makói, zákányszéki
székhely/telephely ingatlanok állagmegóvása, festése, ügyfélbarát környezet
kialakítása, elektronikai fejlesztés.
Költség: 1.000 e Ft.+ÁFA
3. Új formaruházat és lábbelik a fizikai dolgozók részére
Költség: 856 e Ft
4. Új urnafal építése a Városi Temetőben.
Költség: 1.500 e Ft+ÁFA
5. 3 millió forint szabadon felhasználható összeg a felhasználáskori Felügyelő Bizottsági
jóváhagyással rendkívüli esetre. Előre nem kalkulálható törvényi vagy működési
feltételeket akadályozó tényező kivédésére. E tételre nem volt szükség.

Beruházás összesen: ( 1+2+3+4 ): 13.656 eFt+ÁFA

Hódmezővásárhely, 2017. 04. 28.

Varga György
ügyvezető

Temetésszolgáltatás 2016/2015/2014/2013/2012 év

2012
2013
2014
2015
2016

Összes temetés

Teljes
(test temetés)

Hamvasztás +
hamvasztásos temetés

Szolgáltatás/
hamvakat elviszik

Árbevétel
(nettó e Ft)

968 (-2,3%)
894 (-7,6%)
885 (-1%)
994 (12,3%)
845(-15%)

558 (29%), 57,6%
449 (-19,5%), 50%
455 (1,3%), 52,5%
448 (-1,6%), 45%
422 (-6%), 50%

410 (-14%), 42,4%
445 (+8,5%), 50%
430 (-3,4%), 47,5%
546 (27%), 55%
423 (-23%), 50%

204
146/145
298/118
255/117
126

161 176, (+4,4%)
146 066, (-9,4%)
153 505, (+5,1%)
175 168
163 355

Megyei statisztika
2014
I.n.év
Csongrád Megye
1408
növekmény
35
növekményi részesedés
66%
Csm.Kegyeleti
241
megyei részarány
17,12%
halálozás, előző év 100%
103%
abszolút változás
107,80%

félév
2705
36
42%
467
17,26%
101%
101,94%

2015

I-III. n.év
év
I.n.év
félév
I-III. n.év
év
3936
5281
1652
2974
4287
5667
12
-6
244
269
351
386
0%
150%
21%
27%
32%
28%
659
885
293
540
771
994
16,74% 16,76% 17,74% 18,16% 17,98% 17,54%
100%
100%
117%
110%
109%
107%
99,70% 99,11% 103,62% 105,17% 107,42% 104,67%

2016
I.n.év
1374
-278
19%
241
17,54%
83%
98,89%

félév
2641
-333
35%
422
15,98%
89%
88,00%

I-III. n.év
3822
-465
32%
622
16,27%
89%
90,49%

év
5200
-467
32%
845
16,25%
92%
92,64%

A változások lényege
A halálozások száma a KSH adatai szerint 2016. évben országosan 3,6%-al csökkent. Csongrád megyében ez a szám 8%-os csökkenést mutatott az előző évihez
képest. A halálozási adatok megegyeznek a 2014-es adatokkal.
Cégünk temetésszáma ennek tükrében értelemszerűen csökkent. Hamvasztásos temetések száma megegyezik a koporsós temetések számával. Szembetűnő
viszont, hogy még mindig nagyon sok (126 eset) hamvat visznek haza. Az egy temetésre jutó árbevétel 193 080 Ft volt, amely jelzi a fizetőképes kereslet
növekedését is. Megfigyelhető, hogy míg 2014-hez képest 40 temetéssel kevesebb volt ugyan, az árbevétel viszont 10 millióval több lett. Ezt egy kicsit torzítja
a hódmezővásárhelyi katolikus temető üzemeltetéséből adódó bevétel.

Varga György

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. ÁLTAL VÉGZETT TEMETÉSSZOLGÁLTATÁSOK
HELYSÉGENKÉNT
2014.
2015.
2016.

VÁROSOK
Hódmezővásárhely:
Makó:
Mindszent:
Mórahalom:
Szeged:
Szeged-Kiskundorozsma:
Szeged-Szőreg:
Szeged-Tápé:

Teljes tem. + hamv.tem. +hamv. /eset
314
365
287
37
39
32
64
82
91
24
43
23
27
24
27
15
18
18
20
10
15
27
33
36
528
614
529

FALVAK
Apátfalva:
Ásotthalom:
Baks
Bordány:
Csanádpalota:
Csengele:
Csólyospálos:
Deszk
Derekegyháza:
Domaszék:
Forráskút:
Földeák:
Kiszombor:
Királyhegyes
Kövegy
Maroslele
Magyarcsanád:
Mártély:
Nagylak
Nagymágocs
Öttömös:
Pusztamérges:
Pusztaszer:
Röszke:
Ruzsa:
Szatymaz:
Szegdvár
Székkutas:
Tömörkény
Üllés:
Zákányszék:
Zsombó:
Kelebia
Orosháza
Kaszaper

2
27
1
15
0
10
2
27
0
1
19
21
2
0
0
0
1
10
1
0
9
17
10
13
37
12
1
39
1
35
29
13
0
1
1
357

1
33
0
21
1
13
4
22
0
1
23
29
2
2
1
2
1
9
0
1
9
9
17
21
38
16
0
31
0
22
34
16
1
0
0
380

1
29
0
10
1
15
7
0
1
2
16
31
1
0
0
0
2
4
0
0
5
11
7
11
37
15
0
35
0
27
34
14
0
0
0
316

Összesen:

885

994

845

2016. I.-IV. negyed évi létszám és bérköltség

Dolgozói létszám

Fizikai összesen
Temetés szolgáltató
Szellemi összesen
Temetésszolgáltató műszak
Igazgatás
I. Teljes munkaidős
II. Nyugdíjas
- Fizikai
- Szellemi
III. Részmunkaidős szellemi
Részmunkaidős fizikai
Állományba nem tartozó
ÖSSZESEN
Tiszteletdíj

2015
12
12
6
2
4
18
7
4
3
6
31

MINDÖSSZESEN
Átlagos statisztikai állomány 2016. évben: 25 fő
Dolgozói összes létszám:
Szellemi: 9 fő
Fizikai: 18 (-2) fő
Fiókosok: 7 fő
Összesen: 34 fő
Hódmezővásárhely, 2017. április 28.

2016
14
14
6
2
4
20
7
4
3
1
6
34

Bérköltség (Bruttó bér, e Ft)
2015
23113
23113
15016
3931
11085
38129
6992
2762
4230
6360
51481
1 560

2016
25853
25853
14708
2887
11821
40561
6336
2544
3792
1321
6281
54499
1541

53041

56040

11088640-2-06
Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága
06-09-002643

Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1.

Kiegészítő melléklet
2016.

Fordulónap:
Beszámolási időszak:

2016. 12. 31.
2016. 01. 01.-2016. 12. 31.

Hódmezővásárhely, 2017. április 28.

A gazdálkodó képviselője

1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, a gazdálkodó fő célja
A társaság átalakulással jött létre, a jogelőd a Csongrád Megyei Temetkezési Vállalat volt. Az átalakulás
időpontja: 1993. 10. 01. A KFT 2012 év óta KIVA adózási módot választotta

A társaság célja:
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. tevékenységét a tulajdonosok által elfogadott üzletpolitika keretei
között folytatja. A megye településein magas szintű temetkezési szolgáltatások megszervezése és családi
események rendezése.

1.2. Főbb szervezeti változások
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna
a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

1.3. Tevékenységi kör
A gazdálkodó tevékenységi köre az alábbi:
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Főtevékenység
2370 Kőmegmunkálás
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7420 Fényképészet
2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4519 Egyéb gépjármű kereskedelme
4761 Könyv kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941 Közúti áruszállítás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
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1.4. Tulajdonosok
A gazdálkodó tulajdonosai a fordulónapon:
Ambrózfalva Községi Önkormányzata
Apátfalvi Községi Önkormányzata
Ásotthalom Községi Önkormányzata
Balástya Községi Önkormányzata
Csanádalberti Községi Önkormányzata
Ferencszállás Községi Önkormányzata
Földeák Községi Önkormányzata
Királyhegyes Községi Önkormányzata
Kövegy Községi Önkormányzata
Magyarcsanád Községi Önkormányzata
Mártély Községi Önkormányzata
Mindszenti Önkormányzat
Nagyér Községi Önkormányzata
Nagylak Községi Önkormányzata
Pitvaros Községi Önkormányzata
Pusztaszer Községi Önkormányzata
Szatymaz Községi Önkormányzata
Székkutas Községi Önkormányzata
Üllés Községi Önkormányzata
Zsombó Községi Önkormányzata
Ruzsa Községi Önkormányzata
Szegedi Testamentum Temetkezési Kft
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.09. 22-től
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1.5. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli
előírások szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül.

1.6. A vállalkozás folytatása
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a gazdálkodóval
kapcsolatban álló könyvviteli szolgáltatást végző társaság feladata.

2.2. Könyvvezetés pénzneme
A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3. Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A
beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:
A társaság könyvvizsgálója

(03-06-000098) Onix Plus Audit Bt
Adószám: 20434616-2-03
6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.
Kamarai igazolvány száma: 001419
Könyvvizsgáló: Varga Jánosné
Kamarai igazolvány száma: 002237
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2.4. Kiemelt számviteli teendők ütemezése
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:
Teendő
Főkönyvi kivonat készítése
Terv szerinti értékcsökkenés elsz.
Terven felüli értékcsökkenés elsz.
Értékvesztések elszámolása
Céltartalék képzés és megszüntetése
Időbeli elhatárolások elszámolása
Értékelési különbözetek elszámolása
Kerekítési különbözetek elszámolása
Értékhelyesbítések elszámolása
Éves elszámolású adók előírása
Analitika-főkönyv egyeztetése
Leltár-analitika egyeztetése

Ütemezés
Adatszolgáltatáskor
Negyedévente
Eseménykor
Értékeléskor vagy eseménykor
Évente
Évente
Évente
Évente
Évente
Évente
Negyedévente
Minden leltározásnál

2.5. Beszámoló formája és típusa
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves
beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást “A”
változatban állította össze.
A mérleg és az eredmény kimutatás választott típusa - a jogszabályi változásokon túl - az előző üzleti
évhez képest nem változott.

2.6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2016. január 1. - 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016.
december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja a tárgyévet követő év március utolsó napja. Az ezen
időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha
meghaladja a mérleg főösszegének 2%-át.
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2.9. “Jelentős összegű különbözetek” értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében
jelentős összegnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez
képest nem változott.

2.10. “Jelentős összhatás” értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredmény kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az
előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt
valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra
kerül.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 10%át.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 500 eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti
évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása
Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest a jogszabályi változásokon túl
nem változott. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az
egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.
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2.14. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok
szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.16. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben mérlegelt átlagáron jelennek meg.

2.17. Céltartalék-képzés szabályai
A társaság 2016 évben nem képzett céltartalékot.

2.18. Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.19. Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól
való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
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3. Számszaki adatok, elemzések
3.1. Elemzések
Mérlegadatok változása
Azon. Megnevezés (eHUF)
ESZKÖZÖK (aktívák)
01. A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor)
02. I. Immateriális javak
04. II. Tárgyi eszközök
06. III. Befektetett pénzügyi eszközök
08. B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)
09. I. Készletek
10. II. Követelések
11. III.Értékpapírok
12. IV. Pénzeszközök
13. C. Aktív időbeli elhatárolások
14. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák)
15. D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)
16. I. Jegyzett tőke
18. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
19. III. Tőketartalék
20. IV. Eredménytartalék
21. V. Lekötött tartalék
22. VI. Értékelési tartalék
23. VII. Adózott eredmény
24. E. Céltartalékok
25. F. Kötelezettségek (26+27+28.sor)
26. I. Hátrasorolt kötelezettségek
27. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek
29. G. Passzív időbeli elhatárolások
30. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

Abs.vált.

90 562

101 367

+ 10 805

90 562
160
65 046
18 231
7 814
19 624
19 377
28
155 636

101 207
160
64 024
16 152
5 075
19 636
23 063
56
165 349

+ 10 645
0
- 1 022
- 2 079
- 2 739
+ 12
+ 3 686
+ 28
+ 9 713

145 055
30950

154 612
30950

+ 9 557
0

2 145
103 030

2 145
111 959

0
+ 8 929

8 930

9 558

+ 628

9 837

9 954

+ 117

9 837
744
155 636

9 954
783
165 349

+ 117
+ 39
+ 9 713
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Eredménykimutatás adatainak változása
Azon.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.
C.
XII.
D.

Megnevezés (eHUF)
Előző év
Tárgyév
Abs.vált.
Értékesítés nettó árbevétele
175 168
163 355
- 11 813
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
5 723
9 231
- 3 508
Anyagjellegű ráfordítások
86 720
74 493
- 12 227
Személyi jellegű ráfordítások
60 332
63 842
+3 510
Értékcsökkenési leírás
8 092
6 467
- 1 625
Egyéb ráfordítások
5 597
7 232
+ 1 635
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
19 685
20 552
+ 867
(I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)
Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)
44
18
- 26
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)
5
+5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII44
13
- 31
IX. sor)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)
19 724
20 565
+ 841
Adófizetési kötelezettség
10 799
11 007
+ 208
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)
8 930
9 558
+ 628
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Eszközök összetétele és annak változása
Eszköz
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év (%) Tárgyév (%)
58,19
61,31
0,00
0,00
58,09
61,21
0,1
0,1
41,79
38,66
11,71
9,77
5,02
3,07
12,61
11,87
12,45
13,95
0,02
0,03
100,00
100,00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása
Forrás
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év(%) Tárgyév (%)
93,20
93,5
19,88
18,72
1,38
66,20

1,30
67,71

5,74

5,78

6,32

6,03

6,32
0,48
100,00

6,03
0,47
100,00

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Befektetett eszközök fedezettsége
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 160,17 %-ban, a tárgyévben 152,53 %ban fedezte.

Saját tőke változása
A saját tőke változása az előző évhez képest 9 558 eFt növekedést mutat. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke aránya az előző évhez képest nem változott.

Tőkeerősség
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 93,20 %, a
tárgyévben 93,51 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

Tőkeszerkezeti mutató
A kötelezettségek a saját tőke 6,78 %-át tették ki az előző évben, a tárgyévben a 6,44 %-át. A
tőkeszerkezet az előző évhez képest növekedett.
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Pénzeszközök változása
A pénzeszközök állománya 3 686 eFt-al növekedett, arányuk az összes eszközön belül 13,95 %, amely
32,49 %-kal növekedett az előző évhez képest.

Likviditási gyorsráta
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben
455,91%, a tárgyévben 479,94 % volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Kötelezettségek és kinnlevőség
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek teljes mértékben teljesíthetők.

Kötelezettségek és likvid eszközök
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a
kötelezettségeket.

Vagyonarányos adózott eredmény
Az adózott eredmény az előző évben a mérleg főösszeg 5,74 %-át, a tárgyévben a 5,78 %-át teszi ki.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 19,89 %, a
tárgyévben 30,88 % volt.

Árbevétel arányos adózott eredmény
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 50,98 Ft, a tárgyévben 58,51 Ft volt.
A mutató az ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény alakulását fejezi ki az előző évre és a tárgyévre.
Nem számítjuk, ha az árbevétel nulla.

Bevétel arányos adózott eredmény
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 49,36 Ft, a tárgyévben 55,38 Ft adózott eredmény
jutott.

Befektetett eszközök hatékonysága
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 98,61 Ft, a tárgyévben 94,29
Ft adózott eredmény jutott.

Az élőmunka hatékonysága
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 148,01 Ft, a tárgyévben
149,71 Ft volt.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősnek
minősülő hibát nem tárt fel, a hiba eszközökre és forrásokra gyakorolt hatása a tárgyévi adatok között
jelent volna meg.
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4.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken
túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl tételátsorolás nem történt.
Értékelés változása és annak hatása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl
- nem változtak.

4.3.

Értékvesztés alakulása

Az eszközökre értékvesztés elszámolására nem került sor tárgy évben.

4.4. A mérleg tagolása
Összevont tételek a mérlegben
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, amely római számmal jelzett
tételeket tartalmaz.
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
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4.5. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi
táblázat:
Mérlegtétel (eFt)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak összesen
ebből: közvetlenül környezetvédelmi
célú
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek,
járművek
Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök összesen
ebből: közvetlenül környezetvédelmi
célú

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

változásból Záró
átsorolás

660
141

660
141

801

801

59 763

2 194

61 957

78 695

2 741

81 436

17 601

2 155

19 756

7 090

163 951

0
156 861

Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be
mérlegtételenként az alábbi táblázat:
Mérlegtétel (eFt)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javak összesen
ebből: közvetlenül környezetvédelmi
célú
Ingatlanok és jogok
Műszaki berendezések, gépek,
járművek
Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Tárgyi eszközök összesen
ebből: közvetlenül környezetvédelmi
célú

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

változásból Záró
átsorolás

801

801

3 897
45 995

601
1 576

382
302

4 498
44 419

15 765

2 738

517

13 027

65 658

4 915

1 201

61 944
0
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Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
2016. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 6 467 eFt, az elszámolás módja bruttó érték
alapján lineáris módszerrel minden egyes mérlegtételnél, ebből a használatba vételkor egy összegben
elszámolt értékcsökkenés 133 eFt.
Terven felüli értékcsökkenés alakulása
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
Tartósan adott kölcsön nyújtása a gazdálkodónak kapcsolt vállalkozással szemben nincs.
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4.6. Forgóeszközök
Készletek alakulása

A készletek értéke 16 152 e Ft és 2 075 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest.
Készletek összetétele
Adatok e Ft-ban
Temetésszolgáltatás anyagai
Márvány alapanyag
Bizományos alapanyag ÁK
Üzem- és kenőanyag
Vegyes anyag
Műkő késztermék
Sírkő késztermék KÉK
Összesen

14 793
3
+ 770
310
227
35
14
16 152

Követelések alakulása
A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:
Jogcím (eFt)
Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevők)
Követelések kapcsolt
vállalkozásokkal szemben
Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással
szemben
Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések összesen

Eredeti
Könyvszer. Tárgyévi értékvesztés
érték
érték
elszámolás visszaírás
1 855
1 855

3 220
5 075

Halmozott
Értékv.

3 220
5 075

Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a
kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.
Értékpapírok
A tárgyévben meglévő értékpapírok állományát szemlélteti az alábbi táblázat. A tárgyévben a könyv
szerinti érték megegyezik a piaci értékkel, amelynek hatása a vállalkozás eredményére 15 eFt.
Értékpapírok adatai (eFt)

K & H Pénzpiaci Alap
Értékpapírok mindösszesen

Értékpapírok
Száma (db)

Össz. könyv
szer. érték
(eFt)
7213117
19 636
7213117
19 636
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4.7. Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

Bevételek aktív időbeli elhatárolása tárgyévben 56 e ft.
Elhatárolt költségek és ráfordítások
Költségek aktív időbeli elhatárolása tárgyévben 783 e ft.
Halasztott ráfordítások
A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepelnek.

4.8. Saját tőke
A saját tőke változása
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban + 9 558 eFt-tal változott.
A jegyzett tőke alakulása
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.
Lekötött tartalék jogcímei
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.
Értékhelyesbítések alakulása
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.

4. 9. Céltartalékok
A céltartalék képzés és -felhasználás a tárgyévben nem volt.
Jogcím (eFt)
Várható kötelezettségre
Összesen:

Nyitó
0
0

Céltartalék
képzés
0
0

Záró
felhaszn.
0
0

0
0
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4.10. Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.
Kötelezettségek átsorolása
A gazdálkodónak nincsenek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások
Elhatárolt bevételek
Bevételek passzív időbeli elhatárolása nem történt.
Elhatárolt költségek, ráfordítások
A költségek passzív elhatárolása 783 eFt, amely a működéshez kapcsolódó költségeket tartalmazza.
Halasztott bevételek
A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételek címén kimutatott összeg nincs.

4.12. Mérlegen kívüli tételek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.
A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.
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5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősnek
minősülő hibát tárt fel, a hiba eredményre gyakorolt hatása a tárgyévi adatok között jelenik meg.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Csongrád Megyei Kft. eredmény kimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év
megfelelő adatával.

5.3. Az eredmény-kimutatás tagolása
Összevont tételek az eredmény-kimutatásban
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek eredmény kimutatása
római számmal jelzett tételeket tartalmaz.
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredmény kimutatásban
Az eredmény kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a
tárgyidőszakban nem élt.
Tételek elhagyása az eredmény kimutatásban
Az eredmény kimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma
szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.
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5.4. Bevételek
Árbevétel tevékenységenként
Az értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:
Temetkezési szolgáltatás

150 672 eFt

Anyagértékesítés árbevétele
Tovább számlázott költségek

4 586 eFt
8 097 eFt

Összesen:

163 355 eFt

Export árbevétel megoszlása
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a beszámolási időszakban export-értékesítést nem teljesített.
Exporttámogatás felhasználása
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.
Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek
A gazdálkodónak nincs kapcsolt vállalkozása.
Egyéb bevételek
Értékesített immat. jav TE bevétele

5 322 eFt

Önkormányzattól kapott támogatás

2 304 eFt

Biz. Készlet korrekció, leltár többlet

1 016eFt

Egyéb címen elszámolt bevétel

589 eFt

Összesen:

9 231 eFt

Rendkívüli bevételek
A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor.

5.5. Ráfordítások
Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem merült fel.
Rendkívüli ráfordítások
A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.
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5.6. Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek
Megnevezés
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, eladása
Elszámolásra kiadott előleg miatti
Végleges pénzeszközátadás
Kisváll-i adóalanyiság időszaka előtti megszerz. imm jav. tárgyi eszk
nyilvántartási értékéből figyelembe vehető rész
Adóalanyiság első adóéve és a z adóalanyiságot megelőző adóév
zárókészlet állományának negatív különbözete
Adóévet megelőző időszakra befolyt bevétel, teljesített kiadás
adóalanyiság időszaka alatt
Adóévet megelőző időszakra megállapított adóalanyiság időszakában
teljesített adófizetési kötelezettség
Adóalanyiság időszaka alatt megállapított bírság
Katatv. alapján megfizetett adó, adóelőleg
Összesen

Növelő

Csökkentő
423
645

423
0
0

0

0
0

12 342
13 410

4 523

Az adózás előtti eredmény 20 565 eFt. A KIVA választás miatt a pénzeszközök tárgyévi pozitív változása
valamint a személyi jellegű kifizetések alapján 11 007 eFt a KIVA adófizetési kötelezettség terheli a 2016.
évi eredményt. Az adózott eredmény 9 558 eFt.

5.7. Eredmény
Az adózott eredmény felhasználása
Az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés határozata dönt.
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6. Tájékoztató adatok
6.1. Vezető tisztségviselők
Vezető tisztségviselők munkadíja
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év
után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:
Vezető tisztségviselők (eFt)
Ügyvezetés
Felügyelő Bizottsági tagok
Összesen:

Munkabér
Más
Összesen
összege
járandóság
4 916
451
5 367
1 542
1.542
4 544
2 475
7 019

6.2. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot.

Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség
nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az
előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége
nincs.

6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.
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1. Vállalkozás adatai:
Név: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u.1.
Telephelyek:
6791 Kiskundorozsma Széksósi út 6.
6900 Makó Verebes u. 2.
6786 Ruzsa Határőr u. 2.
Temetésfelvételi pontok:
Székkutas
Mindszent
Földeák
Szőreg
Tápé
Röszke
Ásotthalom
Mórahalom

Bordány
Zákányszék
Forráskút
Csólyospálos
Szatymaz
Pusztaszer
Csengele

2. Működés, feladatok
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-nek temetésfelvétel, kegytárgy és temetkezési
kellékértékesítés, temetőüzemeltetés, és temetkezési szolgáltatás tartozik a tevékenységi körébe.
Együttműködés keretében el kell látni a köztemetési és rendőrségi szállítási feladatokat
Hódmezővásárhelyen, továbbá más településeken is elnyerni e feladatot. ( pl.: Makó )
2014 decemberében felavatott Szent Ferenc temetkezési emlékhely működtetése.
Az országos és a Csongrád Megyei halálozási ráta 2016-ban nagyjából megegyezik a 2014-es
adatokkal. Ez azt jelenti, hogy 2015 évhez viszonyítva mintegy 8% csökkenést mutat. Mindez azt
mutatja, hogy nagyon nehéz következtetni 2017. évre. Ami valószínűsíthető, hogy a halálozás
nem fog csökkenni.
3. Adó, Árak
2017-ben továbbra is a KIVA adózási rendszert kívánom alkalmazni.
A beszállítói áremelkedések, továbbá a várható jelentős minimálbér és garantált bérminimum
emelkedés tükrében kis mértékű (4%) áremelést kell eszközölni, mert a járulékcsökkentés ezt
nem fedezi.
4. Bérek, létszám
A kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelést mindenképp be kell építeni a 2017 évi
bérekbe. Ennek tükrében az ügyvezetői bér felülvizsgálata is szükséges. Ez átlag 15%-os
bérfejlesztést eredményez, mely járulékokkal 5 millió forint pluszkiadást jelent éves szinten.
Ennek forrása: szolgáltatási és egyéb szerződések megtakarításai, kis mértékű áremelés
Dolgozóink béren kívüli juttatásként a korábbi Erzsébet-utalvány helyett 120.000.-ft/év SZÉP
kártyára utalt (sikeres működés esetén részben év végi jutalom) és 35.000.-/gyermek

Iskolakezdési-utalvány, továbbá a kézpénzben adható 100.000.- cafetériaban részesülnek. Mely
utóbbi kiválóan alkalmas jutalmazásra.
Állományi létszám: 34 fő
Átlagos statisztikai: 25 fő
5. Pénzügyek
Továbbra is banki hitel nélkül, stabilan, az ügyvezető által felügyelt napi likviditást biztosítva
gazdálkodunk. Hitelt a cég nem kíván felvenni.
30 napon túli tartozásunk nincs, pontosan fizetünk.
A 2017. január 1-i értékpapír-állományunk 19 636 e Ft, tőkevédett likvid pénzpiaci alapban.
6. Beruházás
-

Telepi és egyéb ingatlanok felújítása karbantartása, technikai eszközök frissítése, új iroda
kialakítása 10 mFt+ÁFA.

-

3 millió forint szabadon felhasználható összeg a felhasználáskori Felügyelő Bizottsági
jóváhagyással rendkívüli esetre. Előre nem kalkulálható törvényi vagy működési
feltételeket akadályozó tényező kivédésére.

7. Tervezett temetésszám, hamvasztási arány, átlagos esetbevétel, árbevétel, eredmény,
köztemetés:
2014

2015

2016

2017 terv

885

994

845

870

47,5%

55%

50%

55%

1 temetésre eső átlagos
bevétel

173,5eFt

176,2eFt

193 e Ft

193e Ft

Árbevétel

153 mFt

175 mFt

163 mFt

165 mFt

Mérleg szerinti adózott
eredmény

10 mFt

8 mFt

9,5 mFt

8 m Ft

Temetésszám
Hamvasztási arány

Köztemetés
össz arány

Hmvh-n,

68 (50 hamu,
18 test) 7,7%

Hódmezővásárhely, 2017. április 28.

61 (49 hamu, 53 (39 hamu, 14
17 test), 6,8%
test) 6,2%

Varga György
ügyvezető
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Pusztaszer Község Önkormányzat Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 510
F: +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer.hu

Iktató szám: 936-2/2017.

Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének teljesítéséről
tájékoztató
Témafelelős: Kovács Henriett

szóló

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszer Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és
külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom:
1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
1.1 Hatósági igazgatási társulások
Pusztaszer Község Önkormányzata hatósági igazgatási társulásnak nem tagja sem 2015. december 31-én, sem
2016. december 31-én.
1.2 Intézményirányító társulások
Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást
hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. A társulásban 2015. december 31-én valamint 2016.
december 31-én Pusztaszer részéről a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde vesz részt.
1.3 Egyéb társulások
Önkormányzatunk tagja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának, a Szegedi Regionális
Hulladékgazdálkodási Program ISPA Konzorciumnak és a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak, a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásnak.
2015. december 31-én és 2016. december 31-én az önkormányzatunk továbbra is tagja valamennyi
társulásnak.
1.4 Közös Önkormányzati Hivatal
2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként látjuk el az
önkormányzati feladatellátáshoz szükséges igazgatási tevékenységet.
1.5 Gazdasági társaságok
Önkormányzatunk 2016. december 31-én vagyonrésszel rendelkezett a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-ben (240
eFt) és a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Kht-ben (500 eFt), továbbá a Kistelek és Térsége 2006.
Szennyvíz beruházási Kft-ben (100 eFt), valamint a Vízközmű Szolgáltató Kft.-ben vagyonrészünk (790 eFt), a
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben (71 eFt), Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. 100 eFt,
Alföldvíz Zrt 140 eFt, az önkormányzat 5 gazdasági társaságban működött tagként.
1.6 Létszám
1.6.1 Önkormányzati kormányzati funkciók és szakfeladatai
A közalkalmazotti létszám 2015. és 2016. december 31-én is 6 fő, melyből 3 teljes munkaidős közalkalmazotti
álláshely megoszlása a következő: 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó, 1 fő mezőőr, valamint 3 fő részmunkaidős
közalkalmazott: 1 fő könyvtáros, 1 fő pályázati referens, 1 fő temetőgondnok. A válaszott tisztviselői létszám 1
fő polgármester, valamint 1 fő alpolgármester.
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2016. december 31-én a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 23 fő, 2015. december 31-én 21 fő volt. A nyári
diákmunkában foglalkoztatottak átlaglétszáma 1 fő.
1.6.2 Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége
2015. és 2016. december 31-én a köztisztviselői státusz 5 fő, amelyből betöltött 5: 1 fő főállású aljegyző, 3 fő
ügyintéző és 1 fő ügyviteli feladatokat ellátó köztisztviselő. Ebből 4 fő köztisztviselő a központilag elismert
hivatali létszám, melynek működési kiadásaihoz nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal működésének
támogatása, mely támogatásra a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata jogosult.
1.7 Az önkormányzati gazdálkodás
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 115.492eFt bevételi és kiadási főösszeggel,
forráshiány nélkül, 16.070eFt tartalékkal fogadta el. A 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételek
összege 194.085eFt, a költségvetési és finanszírozási kiadások összege 130.785eFt, az önkormányzat
alaptevékenység maradványa 63.300eFt.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 146.019.772Ft bevételi és kiadási főösszeggel,
forráshiány nélkül, 63.300.523Ft tartalékkal fogadta el. A 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek
összege 199.130.589Ft, a költségvetési és finanszírozási kiadások összege 139.414.524Ft, az önkormányzat
alaptevékenység maradványa 59.716.065Ft.

1.8 Egészségügyi és szociális ellátás
A lakosság részére a háziorvosi ellátást vállalkozó háziorvossal kötött szerződés biztosítja. A háziorvosi teendők
ellátási feltételei általánosságban megegyeznek a korábbiakkal. Az ügyeleti ellátásra a Kistelek Környéki
Települések Többcélú Társulásával kötött szerződést az önkormányzat, melynek működéséhez az
önkormányzat átadott pénzeszközzel járul hozzá.
A község lakosai részére biztosított a fogászati ellátás, amely vállalkozási formában működik, a védőnői
szolgálat (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) 1 fő védőnővel látja el a kötelező feladatokat. A szociális
étkeztetés feladatát az óvodai és iskolai étkeztetést is biztosító vállalkozó látja el. Az önkormányzat a
gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés kötelező feladatait, valamint a házi gondozás feladatait a Többcélú
Társulás közreműködésével látja el, a családgondozó hetente jár a községbe, részére a feladatellátáshoz
szükséges feltételeket az önkormányzat a szociális központ épületében biztosítja.
1.9 Oktatás
Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást
hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. Pusztaszer részéről a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti
Intézmény Csizmazia György Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vesz részt a társulásban. A Csizmazia György
Általános Iskola 2012. szeptember 1-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként.
1.10 Településüzemeltetés (Önkormányzat feladatellátása)
Az Önkormányzat alaptevékenységei, valamint kötelezően ellátandó feladatai maradéktalan teljesítése során az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően körültekintően bonyolítottuk a gazdálkodást és működtetést. Év
közben a feladatok ellátását akadályozó tényező nem merült fel.
1.10 Általános igazgatás ( Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása)
2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként történik a
feladatellátás, 1 fő aljegyző és 4 fő köztisztviselő alkalmazásával.
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A hivatali ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: hétfő, kedd, szerda 8.00-15.30 óráig, péntek 8.00-12.00
óráig, csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. A pénztár nyitvatartási idő hétfő, szerda, péntek, 8.00-12.00
óráig, a szociális igazgatási ügyintézés hétfő, kedd 8.00-14.30 óráig, az anyakönyvi ügyintéző péntek 8.00-13.00
óráig fogadja az ügyfeleket. A hivatal jelenlegi technikai felszereltsége megfelelőnek mondható, a feladatellátás
tárgyi-technikai feltételei biztosítottak.
2016. évben a 2015. év gyakorlatának megfelelően alakult a feladatellátás, 2016. évben 1 fő aljegyző, 1 fő
adóügyintéző, 2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő ügykezelő látta el a közös hivatali teendőket.
1.11 Közművelődés
2012. december 31. napjával a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő intézmény megszűnt. 2013.
január 1-jétől a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a helyi
közművelődési tevékenység támogatását az önkormányzat – mint különösen ellátandó önkormányzati
feladatot – a továbbiakban is szakfeladatain ellátta akként, hogy a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével, könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást kötött. A
könyvtárosi feladatokat 1 fő részmunkaidős közalkalmazott végzi. A művelődési házat különféle árusok,
bemutatók, rendezvények lebonyolítására használjuk, melyek a pozitív vagyongazdálkodás érdekében
működési bevételt jelentenek az önkormányzatnak.
Lehetősége van a település lakosságának számítógépeket használni, internetezni, illetve a fénymásolási,
faxolási lehetőségeket is igénybe venni.
2016. évben a Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár fiókkönyvtáraként üzemelt, az önkormányzat az előző
évhez hasonlóan a könyvtárellátási szolgáltatás elvégzésére 1 fő részmunkaidős közalkalmazottat foglalkoztat.
A feladatellátás 2 kormányzati funkciót érint mely a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,
valamint a 082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
1.12 Kommunális feladatok
A kommunális feladatokat 3 fő közalkalmazott látja el. A köztemető fenntartásra 1 főt, karbantartási munkák
végzésére 1 főt alkalmaz az önkormányzat, a mezőőri szolgálat feladatait is 1 fő látja el, nyári diákmunkában
átlagosan 1 fő foglalkoztatott dolgozott. A kommunális feladatok ellátására - főként a közterületek rendben
tartására – átlagosan 23 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk.
2. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
199.130.589Ft
1. Önkormányzat tárgyévi működési bevételei ( 176.636.904Ft)
Működési költségvetési bevételek 112.764.831Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.899.491Ft.
Helyi önkormányzatok működési támogatásai 46.815.580Ft, ebből
28.553.012Ft önkormányzatok általános működési támogatása, 76.581Ft 2015. dec. bérkompenzáció,
14.353.082Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatása 637.260Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.662.120Ft, 2016. évi bérkompenzáció 838.200Ft, szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 695.325Ft.
Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről 36.083.911Ft, ebből
Támogatásértékű működési bevétel TB alap 7.051.100Ft. (Fogorvos támogatása 3.868.900Ft, Védőnő támogatása
3.182.200Ft.)
Mezőőri szolgálat működésének támogatása 1.080.000Ft,
Elkülönített állami pénzalap támogatási bevétele (nyári diákmunka, közfoglalkoztatási programok) 26.885.611Ft,
Gyermekvédelmi természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 1.067.200Ft,
B3 Közhatalmi bevételek 25.880.537Ft
Magánszemélyek kommunális adója 5.428.295Ft,
Iparűzési adó 15.816.561Ft,
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Gépjárműadó 40% 4.488.618Ft,
Pótlék, bírság 147.063Ft.
B4 Működési bevételek 3.944.803Ft
Szolgáltatásokból származó bevétel (temető fenntartási hozzájárulás, reklám tevékenység szolgáltatás) 62.500Ft,
Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás bevétele 891.557Ft,
Önkormányzati lakások lakbérbevétele 956.058Ft,
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás 1.522.579Ft,
Vadászati jog 12.890Ft,
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevétel (sírhely) 362.800Ft,
Egyéb ellátási díj bevétel 9.600Ft,
Kamatbevételek 11.836Ft,
Egyéb működési bevétel 114.983Ft,
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 40.000Ft
Közművelődéshez kapcsolódó kiadások támogatása 40.000Ft
Működési finanszírozási bevételek 63.872.073Ft
B8 Finanszírozási bevételek 63.872.073Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 62.166.438Ft,
Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.705.635Ft.
2. Önkormányzat tárgyévi felhalmozási bevételei (22.493.685Ft)
Felhalmozási költségvetési bevételek 21.359.600Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21.261.560Ft
Köztemető fejújítás fejlesztési támogatás 19.944.047Ft
Közfoglalkoztatási mintaprogram beruházási támogatása, Hosszabb időtartamú
támogatása 1.317.513Ft.

közfoglalkoztatás beruházási

B5 Felhalmozási bevételek 98.040Ft
Felhalmozási célú támogatás visszautalása 98.040Ft.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1.134.085Ft
B8 Finanszírozási bevételek 1.134.085Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 1.134.085Ft
3. KIADÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
139.414.524Ft
1. Önkormányzat tárgyévi működési kiadásai (137.756.184Ft)
Működési költségvetési kiadások 135.973.456Ft
K1 Személyi juttatások 40.798.838Ft
Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, nyári diákmunkában alkalmazottak, illetve közfoglalkoztatásban
részt vevők illetményét, cafeteria juttatását tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény, cafeteria juttatás, 2 fő választott
tisztviselő és átlagosan 1 fő nyári diákmunkás és 23 fő közfoglalkoztatott munkabére.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 7.636.213Ft
Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, nyári diákmunkában foglalkoztatottak, illetve közfoglalkoztatásban
részt vevők munkaadói járulékait tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény, 2 fő választott tisztviselő, átlagosan 1 fő nyári
diákmunkás, és 23 fő közfoglalkoztatott személyi juttatás járuléka.
K3 Dologi kiadások 25.226.323Ft
Gyógyszer, könyv, folyóirat, karbantartási anyagok, egyéb szakmai anyag beszerzés 1.457.905Ft,
Irodaszer, tüzelőanyag, hajtó-és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 4.450.049Ft,
Informatikai szolgáltatás, internet 474.237Ft,
Egyéb kommunikációs szolgáltatás, telefon 153.948Ft,
Villamos energia 4.802.230Ft ebből közvilágítás 4.701.482Ft,
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Gáz energia szolg. 1.338.666Ft,
Vízdíjak 83.107Ft,
Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 477.637Ft,
Bérleti díj kiadások 37.842Ft,
Karbantartás, kisjavítás 828.808Ft,
Államháztartáson belülre közvetített szolgáltatás 95.635Ft
Államháztartáson kívülre közvetített szolgáltatás 624.367Ft
Szakmai szolgáltatások (esélyegyenlőségi program aktualizálás, környezetvédelmi szakértés, energetikai felmérés
, érintésvédelmi felülvizsgálat, egyéb szakmai szolg.) 1.096.718Ft,
Biztosítási szolgáltatások(önkormányzati vagyon biztosítás, gépjármű felelősségbiztosítás) 607.558Ft,
Pénzügyi szolgáltatási díjak, készpénzfelvétel, valamint az ellátottak pénzbeli juttatási postai kifizetési díjai
1.409.759Ft,
Szállítási szolgáltatás 105.037Ft,
Postai szolgáltatás 8.122Ft,
Mosás, vegytisztítás (szőnyegek) 18.000Ft,
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 2.117.618Ft, (munkavédelem, vagyonvédelem, foglalkozás egészségügyi
vizsgálatok, hulladékudvar üzemeltetési szolg., karbantartási szolgáltatások)
Kiküldetések kiadásai 58.627Ft,
Működési célra előzetesen felszámított ÁFA 4.446.859Ft,
Kamatkiadások, Egyéb dologi kiadások 533.594Ft (cégautó adó 277.200Ft, nevezési díjak, tagdíjak, kezelési díjak).
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.221.825Ft
Egyszeri gyermekvédelmi természetbeni támogatás 1.067.200Ft,
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó 8.638.500Ft,
Települési támogatás rendkívüli 1.362.250Ft,
Települési támogatás fűtési 1.790.000Ft,
Települési támogatás iskoláztatási 1.620.000Ft,
Települési támogatás életkezdési 340.000Ft,
Települési támogatás temetési költségek mérsékléséhez 193.875Ft,
Bursa ösztöndíj 210.000Ft.
K5 Elvonások, befizetések kiadásai 24.805.920Ft
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai, 24.027.841Ft, helyi önkormányzatok
működőképesség megőrzése érdekében kapott támogatásból visszautalva.
Előző évi központi költségvetési támogatás szociális feladatok támogatása felhasználással nem érintett részének
visszafizetése a központi költségvetés részére 778.079Ft.
K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16.533.398Ft
Többcélú társulás 3.461.748Ft,
Óvoda finanszírozás 10.023.000Ft,
Közös Hivatal finanszírozás 3.048.650Ft.
K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.750.939Ft
Fogorvos támogatása 3.868.900Ft,
Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 429.554Ft,
PISZE 370.000Ft,
Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 1.022.485Ft, (Közművelődési, sport tevékenységek támogatása)
Pusztaszer Vízközmű társulás támogatása 60.000Ft.
Felhalmozási költségvetési kiadások 1.658.340Ft
K6 Beruházások 1.458.340Ft
Egyéb gép vásárlás, fűkasza 553.544Ft,
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 594.756Ft,
Beruházási célú le nem vonható ÁFA 310.040Ft.
K7 Felújítások 200.000Ft
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 157.480Ft,
Felújítási célú le nem vonható ÁFA 42.520Ft.

K9 Belföldi finanszírozási kiadások 1.782.728Ft
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.782.728Ft.
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4. A MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI
Az önkormányzat 2016. évi alaptevékenység maradványa 59.716.065Ft.
5. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA
Hitelműveletek terén működési célú hitel felvételére 2016. évben nem volt szükség, hitel állomány nincs.
6. A VAGYON ALAKULÁSA
Az önkormányzat vagyona 996.688.688Ft-ról 947.886.917Ft-ra csökkent, csökkentő tényező a terv szerinti
értékcsökkenések elszámolása, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 45.315.072Ft
csökkenést mutat, a pénzeszközök értékének csökkenése 3.793.136Ft. A 2016 évi záró mérleg szerinti
eredmény -33.551.057Ft.

Pusztaszer, 2017. május 22.

Máté Gábor
polgármester
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2017.(……...) Kt. önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §.
A Képviselő-testület a többször módosított 2/2016.(III.11.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2016.
évi költségvetése végrehajtását:
(1) 199.130.589Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL
(2) 139.414.524Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
(3)

59.716.065Ft EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.
2. §.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását,
azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2.
melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege:

199.130.589Ft

(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege:
A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

139.414.524Ft

3. §.
(1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2016. január 1. és 2016.
december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti
vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Eszközök értéke összesen
947.886.917Ft
Források értéke összesen
947.886.914Ft
Egyenleg
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet
tartalmazza.
(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási
(fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
22.493.685Ft
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
1.658.340Ft
Egyenleg
20.835.345Ft
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.
(3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek
főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek
176.636.904Ft
Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások
137.756.184Ft
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Egyenleg
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.

38.880.720Ft

4. §.
A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete
szerint állapítja meg. A felhalmozási célú maradvány összege 20.835.345Ft, a működési célú maradvány
összege 38.880.720Ft.
5. §.
(1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet
1. és 2. melléklete tartalmazza.
(2) A vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A 2016. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet mutatja be.
(7) A 2016. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeiről készített kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A 2016. évi képviselői-alap alapján meghatározott előirányzatok felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(14) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét a 15.
melléklet tartalmazza.
6. §.
Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet
a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.
7. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző
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1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ..../2017(........) önkormányzati rendelethez

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

2016. évi eredeti
előirányzat Ft-ban

Rovat megnevezése

2016. évi
2016. évi teljesítés
módosított
Ft-ban
előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

146 019 772

198 995 676

199 130 589

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

176 636 904

1 134 085

22 493 685

22 493 685

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

I.

1

82 719 249

114 335 553

112 764 831

1

B1

B1,B3-4, B6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési költségvetési bevétel

54 061 035

82 899 491

82 899 491

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

45 837 235

46 815 580

46 815 580

1

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 168 830

3 168 830

3 168 830

1

B111

Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

13 760 000

13 760 000

13 760 000

1

B111

Köztemető fenntartás

1 267 806

1 267 806

1 267 806

1

B111

Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

3 836 300

3 836 300

1

B111

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 451 626

5 451 626

5 451 626

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 068 450

1 068 450

1 068 450

1

B111

A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

76 581

76 581

76 581

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 353 082

14 353 082

14 353 082

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 192 440

637 260

637 260

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 662 120

1 662 120

1 662 120

1

B115

Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1

B16

Központi kez. Ei. Működési c. támogatás bevétele

1 067 200

1 067 200

1

B16

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

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1

B16

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

2 967 600

3 182 200

3 182 200

1

B16

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

4 176 200

3 868 900

3 868 900

1

B16

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel

26 885 611

26 885 611

3

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 745 539

5 428 295

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

100 000

193 845

147 063

4

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

4

B408

Kamatbevételek

4

B411

Egyéb különféle működési bevételek

8 223 800
-

-

1 533 525

1 533 525

36 083 911

36 083 911

35 000

62 500

62 500

819 425

909 024

891 557

3 218 589

3 147 893

2 854 327

9 600

9 600

9 600

40 000

11 836

11 836

-

114 983

114 983
40 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

6

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600

35 600

-

6

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

40 000

40 000

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

21 359 600

21 359 600

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

21 261 560

21 261 560

2

B21

Felhalm.célú közp. támogatás

-

19 944 047

19 944 047

2

B25

Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel

-

1 317 513

1 317 513

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

98 040

98 040

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

2

7

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1

8

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

98 040

98 040

63 300 523

-

63 300 523

65 006 158

62 166 438

62 166 438

62 166 438

1 134 085

1 134 085

-

1

-

1 134 085
1 705 635

2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2017(........) 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

2016. évi
2016. évi
módosított
teljesítés Ft-ban
előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

146 019 772

198 995 676

139 414 524

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

137 756 184

1 134 085

22 493 685

1 658 340

144 885 687

174 719 263

135 973 456

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

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

I.

1

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

25 256 983

25 226 323

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

68 101 272

85 590 029

47 090 257

5

K502

Elvonások és befizetések

24 805 920

24 805 920

5

K506

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

2 892 048

2 921 748

2 921 748

5

K506

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

9 773 000

10 023 000

10 023 000

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT Szociális
központ és gyermekjóléti szolgálat

540 000

540 000

540 000

5

K506

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

2 144 000

3 048 650

3 048 650

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 176 200

3 868 900

3 868 900

5

K512

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

1 252 206

1 882 039

1 882 039

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 500 000

5

K513

Tartalékok

45 823 818

38 499 772

K5-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

1 134 085

22 493 685

5

K5

Tartalékok

6

K6

Beruházások

7

K7

Felújítások

-

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1 782 728

1 782 728

1 782 728

1 782 728

2

I.

-

1 134 085

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

309 446

-

1 658 340
-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

-

-

-

-

3. melléklet a községi Önkormány zat 2016. év i költségv etésének teljesítéséről szóló ...../2017.(.......) önkormány zati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

98 040

98 040

Költségvetési bevételek

-

21 359 600

21 359 600

21 261 560

21 261 560

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

1 134 085

1 134 085

B8

Finanszírozási bevételek

1 134 085

1 134 085

1 134 085

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 134 085

22 493 685

22 493 685

Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés

K5

Tartalékok

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

-

1 134 085

Költségvetési kiadások

1 134 085

309 446

-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

22 493 685

1 658 340

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

1 134 085

22 493 685

1 658 340

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ..../2017.(........) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

2016. évi
eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

45 837 235

46 815 580

46 815 580

1 067 200

1 067 200

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak általános támogatása

B16

Központi kez Ei. működési célú támogatás bevétele

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

1 080 000

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

2 967 600

3 182 200

3 182 200

4 176 200

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

B16

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

-

3 868 900

3 868 900

26 885 611

26 885 611

54 061 035

82 899 491

82 899 491

5 000 000

5 745 539

5 428 295

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

B35

Gépjárműadó 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

B36

Pótlék, bírság

100 000

193 845

147 063

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

-

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

35 600

75 600

40 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

40 000

Költségvetési bevételek

82 719 249

114 335 553

112 764 831

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

62 166 438

62 166 438

B81

Állmaháztartáson belüli megelőlegezések

B8

-

-

1 705 635

Finanszírozási bevételek

62 166 438

62 166 438

63 872 073

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

176 636 904

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

27 603 483

25 256 983

25 226 323

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

K5

Elvonások, egyéb befizetések

24 805 920

24 805 920

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

2 892 048

2 921 748

2 921 748

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.

540 000

540 000

540 000

-

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 773 000

10 023 000

10 023 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

2 144 000

3 048 650

3 048 650

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 176 200

3 868 900

3 868 900

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

1 882 039

1 882 039

K5

Tartalékok

47 323 818

38 499 772

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 101 272

85 590 029

47 090 257

144 885 687

174 719 263

135 973 456

1 782 728

1 782 728

176 501 991

137 756 184

Költségvetési kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1

144 885 687

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ..../2017.(........) 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

Központi kez. Ei . működési célú támogatás bevétele

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

45 837 235

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi módosított
2016. évi teljesítés
előirányzat
46 815 580

46 815 580

1 067 200

1 067 200

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

2 967 600

3 182 200

3 182 200

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 176 200

3 868 900

3 868 900

B1

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele

26 885 611

26 885 611

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 061 035

82 899 491

82 899 491

B3

Magánszemély kommunális adója

5 000 000

5 745 539

5 428 295

B3

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

B3

Gépjárműadó 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

B3

Pótlék, bírság

100 000

193 845

147 063

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

35 600

75 600

40 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

40 000

82 719 249

114 335 553

112 764 831

21 261 560

21 261 560

-

-

Mködési célú költségvetési bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

98 040

98 040

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

21 359 600

21 359 600

B8

Költségvetési bevételek öszesen

82 719 249

135 695 153

134 124 431

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

62 166 438

62 166 438

Államháztartáson belüli megelőlegezések
B8

Működési célú finanszírozási bevételek

B8
B8

-

-

1 705 635

62 166 438

62 166 438

63 872 073

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

1 134 085

1 134 085

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 134 085

1 134 085

1 134 085

63 300 523

63 300 523

65 006 158

146 019 772

198 995 676

199 130 589

Finanszírozási bevételek összesen
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ..../2017.(........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

2016. évi eredeti
előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi módosított
2016. évi teljesítés
előirányzat

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

Dologi kiadások

27 603 483

25 256 983

25 226 323

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

K5

Elvonások és befizetések

24 805 920

24 805 920

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

2 892 048

2 921 748

2 921 748

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.

540 000

540 000

540 000

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 773 000

10 023 000

10 023 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

2 144 000

3 048 650

3 048 650

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 176 200

3 868 900

3 868 900

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

1 882 039

1 882 039

K5

Képviselői alap tartalék

1 500 000

K5

Tartalékok

45 823 818

38 499 772

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 101 272

85 590 029

47 090 257

144 885 687

174 719 263

135 973 456

-

Működési célú költségvetési kiadások
K5

Tartalékok

-

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

1 134 085

Felhalmozási célú költségvetési kiadások
Költségvetési kiadások összesen
K9

-

-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

-

-

22 493 685

1 658 340

146 019 772

197 212 948

137 631 796

1 782 728

1 782 728

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

146 019 772

2

309 446

-

1 134 085

Finanszírozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

-

-

1 782 728

1 782 728

198 995 676

139 414 524

4. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2017.(......) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2016.01.01-2016.12.31.
Megnevezés

Tárgy időszak
elején

Tárgyi időszak
végén

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 941 429

1 941 429

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

29

7 775 728

4 794 628

0

0

7 775 728

4 794 628

841 951 484

814 911 830

80 030 082

64 578 284

0

0

2 092

0

0

0

921 983 658

879 490 114

1 941 429

1 941 429

0

0

1 941 429

1 941 429

0

0

0

0

0

0

931 698 723

886 383 651

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0
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45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

170 860

66 270

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54

0

0

170 860

66 270

63 480 820

59 792 274

0

0

63 480 820

59 792 274

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

63 651 680

59 858 544

58

0

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 064 512

1 224 089

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és
járulékokra
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó adókra
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

316 365

317 244

515 285

860 063

68

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások
adóira
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

232 862

46 782

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

125 297

311 033

70

19 325

17 467

71

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés
ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

105 972

293 566

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi
adóra
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

0

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek
bevételeire
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett
kártérítésre
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak
értékesítésére
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök
értékesítésére
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételekre

0

0

59
60
61

65
66
67

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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35 600

35 600

0

0

0

0

35 600

35 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 225 409

1 570 722

102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
(=D/II/3a+…+D/II/3f)
107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási
adóra és járulékokra
109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

0

0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira
112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi
bevételekre
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
(=D/II/4a+…+D/II/4i)
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés
ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre
116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános
forgalmi adóra
118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére
119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

0

0

0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi
műveletek bevételeire
121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett
kártérítésre

0

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(>=D/I/8a+…+D/I/8g)
94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli
megelőlegezések törlesztésére
97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi
kölcsönök bevételeire
98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi
kölcsönök bevételeire
99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
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122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési
bevételekre
123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/II/5a+…+D/II/5e)
124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak
értékesítésére
125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére
126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök
értékesítésére
127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések
értékesítésére
128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)
138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áh-on belüli
megelőlegezések bevételeire
140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú
tulajdonosi kölcsönök bevételeire
141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

152 D/III/4 Forgótőke elszámolása
153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés
elszámolása
154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása
155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
elszámolása
156 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak
ténylegesen átadott eszközök
157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
160 1. Adott előleg. kapcs. előz.felsz.levonh.ÁFA
161 2. Más előzet. felszám. levonható ÁFA

0

0

20 000

20 000

1 245 409

1 590 722
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162 3. Adott előleg.kap.előz.felsz. nem levonh. ÁFA
163 4.Más előz.felszám. nem levoonható ÁFA
164 I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása
165 1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA
166 2. Más fizetendő ÁFA
167 II. Fizetendő ÁFA elszámolása
168 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

92 876

54 000

169 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem
minősülő eszközök elszámolásai
170 III. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

92 876

54 000

171 E) Egyéb sajátos elszámolások

92 876

54 000

172 1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

173 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

174 3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

996 688 688

947 886 917

177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

944 604 697

944 604 697

0

0

181 3. Pénzeszközönön kívüli egyéb eszköz induláskori értéke

24 136 072

24 136 072

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 136 072

24 136 072

-164 016 123

-154 695 144

178 G/II Nemzeti vagyon változásai
179 1. Megszűn.miatt átvett lekötött betét könyv szerinti értéke
180 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszköz könyv szerrinti értéke

183 G/IV Felhalmozott eredmény
184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

0

0

9 320 979

-33 551 057

814 045 625

780 494 568

187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
(>=H/I/5a+H/I/5b)
192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú
támogatásokra az Európai Uniónak
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
(>=H/I/8a+H/I/8b)
197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak
199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/I/9a+…+H/I/9l)
200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására

0

0
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204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények
beváltására
205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására
206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok
beváltására
209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira
217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
támogatásokra az Európai Uniónak
220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9i)
226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek
beváltására
228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények
beváltására
229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú
belföldi értékpapírok beváltására
230 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁH-on belüli
megelőlegezések visszafizetésére
231 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing
kiadásaira
232 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására
233 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
234 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
235 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

1 782 728

1 705 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 782 728

1 705 635

237 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

1 077 959

830 405

238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

241 H/III/5 Nezeti vagyonba tart. befekt. eszk. kapcs. kötelezettség elszámolása

0

0
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242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása
243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás
elszámolása
244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 077 959

830 405

248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 860 687

2 536 040

249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 796 151

3 595 850

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

175 986 225

161 260 459

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

179 782 376

164 856 309

254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

996 688 688

947 886 917
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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

B2

Felhalmozási célú
támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

B1-7
B8

B8

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

B8

Államháztartáson belüli
megelőlegezésekl

B8

Finanszírozási bevételek
Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

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

Településüzemeltetés

Az
Közutak, hidak
Város és
önkormányzati
Köztemető
Adó-, vám- és
Család és
alagutak
községgazdálko Önkormányzat
vagyonnal való
fenntartás és jövedéki
nővédelmi eü.
üzemeltetése,
dási egyéb
ok általános
gazdálkodással
működtetés
igazgatás
gondozás
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
kapcsolatos
013320-1
011220-1
074031-1
045160-1
066020-1
011130-1
feladatok
013350

1 570 185

3 182 200

594 987

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

-

3 868 900

13 886 055

12 509 371

46 815 580

385 300

Szociális
ellátások

237 710

1 079 803

19 944 047

1 067 200

202 065

112 724

100 779

2 649

3 944 803

29 772

40 000

40 000

98 040

98 040
-

-

-

-

-

-

-

385 300

-

2 516 527

-

-

-

3 182 200

4 070 965

112 724

-

-

140 779

-

-

100 689

29 772

14 123 765

13 589 174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 759 627

25 880 537

1 067 200

-

1 134 085

2 165 172

-

385 300

2 516 527

-

3 182 200

4 070 965

112 724

-

140 779

1

100 689

29 772

14 123 765

13 589 174

134 124 431
62 166 438

62 166 438

1 134 085

,

1 705 635

1 705 635

-

82 899 491

25 880 537

25 880 537

2 516 527

Összesen

21 261 560

-

2 165 172

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Közfoglalkoztatás

Önkormányzat
Közművelődés
Könyvtári
Nem veszélyes SzabadidősportÖnkormányzat Támogatási
ok funkcióra Gyermekvédel
- közösségi és
Hosszabb
Közfoglalkoztat
Háziorvosi
állomány
hulladék
(rekreációs
ok
célú
nem sorolható mi pénzbeli és
társadalmi
időtartamú Köz
ási
ellátás 072111- gyarapítása,
kezelése,
sport-)
elszámolásai a finanszírozási
bevételei
természetbeni
részvétel
foglalkoztatás mintaprogram
1
nyilvántartása
ártalmatlanítás tevékenység és
központi
ellátások
műveletetk államháztartás
fejlesztése
041233-1
041237-1
082042-1
a 051040-1
támogatása
költségvetéssel
018030-1
on kívülről
104051-1
082091-1
081045-1
018010-1
900020-1

-

-

Hulladékgazdál Sport, ifjúsági
kodás
ügyek

1 705 635

63 300 523

68 465 262

63 300 523

65 006 158

25 880 537

1 067 200

199 130 589
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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

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Az
Közutak, hidak
Város és
önkormányzati
Köztemető
alagutak
községgazdálko Önkormányzat vagyonnal való
Zöldterület fenntartás és üzemeltetése,
dási egyéb
ok általános gazdálkodással
kezelés 066010 működtetés
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
kapcsolatos
013320-1
045160-1
066020-1
011130-1
feladatok
013350

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Hulladékgazdál Sport, ifjúsági
kodás
ügyek

Közfoglalkoztatás

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Szociális ellátások

Egyéb szociális
Közművelődés
és
Gyermekvédel
Könyvtári
Nem veszélyes Szabadidősport- közösségi és
Hosszabb
Közfoglalkoztat Intézményen természetbeni
Önkormányzatok Támogatási célú
állomány
hulladék
(rekreációs
mi pénzbeli és
társadalmi
ási
kívüli
ellátások,
időtartamú Köz
elszámolásai a
finanszírozási
gyarapítása,
kezelése,
sport-)
természetbeni
részvétel
foglalkoztatás mintaprogram gyermekétkezt támogatások
központi
műveletek
nyilvántartása
ártalmatlanítás tevékenység és
ellátások
fejlesztése
041233-1
041237-1
etés 104037
(szociális
költségvetéssel
018030-1
082042-1
a 051040-1
104051-1
támogatása
ösztöndíjak)
082091-1
018010-1
081045-1
107060-1

Központi
költségvetési
befizetések
018020-1

Ft-ban

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 673 322

4 922 979

1 032 400

3 031 968

1 160 400

15 694 454

9 283 315

40 798 838

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 503 240

1 322 080

286 055

825 950

320 615

2 125 013

1 253 260

7 636 213

K3

Dologi kiadások

5 819 583

0

998 738

2 122 450

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 001 282

Egyéb működési célú kiadás

60 000

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

0

K6

Beruházás

K7

Felújítás

K9

42 885

5 944 482

594 837

249 141

471 757

519 935

2 872 104

2 089 703

771 993

606 600

3 868 900

1 022 485

429 554

370 000

6 679

788 035
14 154 625

K5

Költségvetési kiadások
összesen

326 119

24 027 841

0

Létszám

778 079

0

13 256 145

381 850

1 458 340

1 076 490

200 000
6 245 059

0

326 119

1 361 340

5 944 482

4 452 755

4 118 041

471 757

2 000 950

3 894 589

2 519 257

1 141 993

19 200 055

13 735 515

606 600

14 942 660

1 067 200

24 027 841

16 533 398

784 758

13 256 145
5,00

6 245 059
2,00

0

326 119

1 361 340
1,00

5 944 482

4 452 755
1,00

4 118 041

471 757

2 000 950
1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

3 894 589

2 519 257

1 141 993

19 200 055

13 735 515

606 600

14 942 660

1 067 200

25 810 569

137 631 796
1 782 728

1 782 728
1 001 282

47 090 257
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

16 533 398

200 000
1 001 282

25 226 323
15 221 825

1 067 200

16 533 398

784 758

139 414 524

12,00

11,00

33,00

12,00

11,00

23,00

6. sz.melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ......../2017.(.........)
önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016.12.31.
Megnevezés

Összeg Ft

2

3

1
01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

134 124 431

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

137 631 796

03

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 507 365

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

65 006 158

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 782 728

06

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

63 223 430

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

59 716 065

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

59 716 065
0
59 716 065

7. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló …../2017.(……..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2016. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése

2015.12.31-i kölcsönállomány

2016. évben folyósított
összeg

2016. évben teljesített
bevétel

2016.12.31-ei 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 …./2017(………) 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

9. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016.12.31-én esedékes követelések
Ft

MEGNEVEZÉS

2015.12.31-ei
követelés
összesen

Előző évi
követelés
értékvesztése

Tárgy évi
követelés
értékvesztése

Hátralék előző
évről

Hátralék tárgy
évről

2016 évben
nem esedékes
hátralék,
követelés

2016.12.31-ei
követelés
összesen

Magánszemélyek komm. adója

316 365

-

172 055

-

126 440

285 948

329 791

-

317 244

Iparűzési adó

372 096

-

23 963

-

15 137

223 900

495 446

45 646

680 246

Gépjárműadó

143 189

-

83 671

-

80 188

135 302

208 374

-

179 817

Pótlék, bírság

232 862

-

612 368

-

33 472

650 129

42 493

-

46 782

-

-

Egyéb bevétel
Közhatalmi bevétel követelés

1 064 512

-

892 057

-

255 237

1 295 279

1 076 104

45 646

1 224 089

Követelések működési célú
visszatérítendő kölcsönre

35 600

-

-

35 600

-

-

35 600

Kölcsönök összesen

35 600

-

-

35 600

-

-

35 600

105 972

-

-

88 122

56 244

-

144 366

-

-

-

149 200

-

149 200

Közvetített szolgáltatás követelés

19 325

-

-

-

17 467

-

17 467

Egyéb rövid lejáratú követelések

-

-

-

Lakbér követelés
Egyéb önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó követelés

Működési bevétel követelés
KÖVETELÉS ÖSSZESEN

125 297

1 225 409

88 122

-

892 057

-

255 237

1 419 001

222 911

1 299 015

-

45 646

311 033

1 570 722

10. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

Ft
MEGNEVEZÉS
Magánszemélyek kommunális adója

2015.12.31-ei
kötelezettség összesen

Hátralék előző és
folyó évről

2016.12.31-ei
kötelezettség összesen

72 162

52 500

52 500

Iparűzési adó

807 477

731 657

808

Gépjárműadó

189 584

44 292

44 292

Pótlék, bírság

2 425

1 956

1 956

Egyéb bevételek

6 311

-

-

Adótúlfizetés összesen

1 077 959

830 405

830 405

Beruházási szállítók

-

-

-

Egyéb szállítók

-

-

-

Szállítók összesen

-

-

-

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

1 077 959

830 405

830 405

11. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítésről szóló ...../2017.(....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

Ft
Rovat

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

K42

Természetben nyújtott
gyermekvédelmi támogatás

1 067 200

K48

Települési támogatás lakhatási

8 638 500

K48

Települési támogatás rendkívüli

1 362 250

K48

Települési támogatás temetési költség
mérséklésére

193 875

K48

Települési támogatás életkezdési
juttatás

340 000

K48

Települési támogatás iskoláztatási

1 620 000

K48

Települési támogatás fűtési

1 790 000

K48

Egyéb, önkormányzati rend. megáll.
pénzbeli jutt.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

210 000

15 221 825

12. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ....../2017.(.............) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

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

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

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

2016.
január 8%

Forintban
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

715 950

13 920 790

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

84 404

97 232

97 232

97 232

97 232

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

1 192 440

1 069 552

15 545 522

574 123

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 232 651

1 245 479

1 245 479

1 245 479

1 245 479

715 950

14 990 342

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

116 076

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

73 152

76 200

36 705

838 200

2016 évi bérkompenzáció
Szoc. célú tüzelőanyag támogatás
Adósságkonszolidációban nem
részesült tel. támogatása (fejlesztési)
Központi költségvetési támogatás
mindösszesen

45 837 235

1 782 728

3 741 409

3 780 904

3 741 409

3 741 409

3 741 409

3 741 409

3 726 443

3 739 271

3 739 271

695 325

695 325

19 944 047

19 944 047

3 735 842 24 378 262

3 169 861

66 759 627

13. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ......./2017.(...........) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi képviselői alap - rész előirányzatainak, valamint a 2016. évi teljesítés kimutatása képviselői bontásban
Ft
Név

Nagy Emese

2016. évi módosított előirányzat

300 000

Gyurász Sándorné

300 000

Kósáné Buknicz Mária

300 000

Fülöp Pál

Sági Mihály

Mindösszesen:

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg, 2016. évi teljesítés

Sport tevékenység támogatása

9 815

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

25 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

100 000

PISZE sport tevékenység támogatása

50 000

Kisteleki Testedző Egyesület sport támogatása

50 500

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

64 685

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

100 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

200 000

Óvoda támogatása

105 000

Óvoda támogatása

145 000

Üzemeltetési anyag vásárlás támogatása

50 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

300 000

Sakk bajnokság támogatása

67 200

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

150 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

82 800

300 000

300 000

1 500 000

1 500 000

14. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ………/2017.(…….) önkormányzati
rendelethez

K i m u t a t á s a 2016. évi bérjellegű juttatásokról
ezer forint

Kormányzati funkció

Béren kívüli juttatások, külső
személyi jutt., válaszott
tisztségviselők juttatásai
K1107,K1109,K1113, K121, K123

Törvény szerinti illetmények
K1101, válaszott tisztségviselők
juttatásai

Fő

Összesen

011130-1
Önkormányzatok és
önkormányzati
hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási
tev.

2,00

0

4 922 979

4 922 979

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

4,00

5 096 472

576850

5 673 322

1,00

2 935 968

96000

3 031 968

1,00

1 064 400

96 000

1 160 400

074031-1 Család és
nővédelmi
egészségügyi gondozás
082042-1 Könyvtári
állomány gyarapítása,
nyilvántartása
013320-1 Köztemető
fenntartás és
működtetés

1,00

936 400

96000

1 032 400

041233-1 Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

12,00

15 627 799

66655

15 694 454

041237-1
Közfoglalkoztatási
mintaprogram

11,00

9 220 133

63182

9 283 315

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

32,00

34 881 172

5 917 666

40 798 838

15. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló ......./2017.(.........) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016.12.31.
Megnevezés

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

03

Immateriális
javak

Ingatlanok és
Gépek,
Tenyészállatok Beruházások és Koncesszióba,
Összesen
felújítások vagyonkezelésb (=3+4+5+6+7+8)
kapcsolódó
berendezések,
e adott
vagyoni értékű felszerelések,
jogok
járművek
eszközök

18 981 910

1 013 435 112

113 345 366

0

0

0

1 145 762 388

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

157 480

0

157 480

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 148 300

0

0

0

1 148 300

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 148 300

0

157 480

0

1 305 780

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

1 093 900

0

0

0

1 093 900

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

1 093 900

0

0

0

1 093 900

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

18 981 910

1 013 435 112

113 399 766

0

157 480

0

1 145 974 268

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

11 206 182

171 483 628

33 315 284

0

0

0

216 005 094

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

2 981 100

27 039 654

16 153 030

0

0

0

46 173 784

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

646 832

0

0

0

646 832

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

14 187 282

198 523 282

48 821 482

0

0

0

261 532 046

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

447 068

0

0

0

447 068

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

447 068

0

0

0

447 068

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

14 187 282

198 523 282

48 821 482

0

0

0

261 532 046

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

4 794 628

814 911 830

64 578 284

0

157 480

0

884 442 222

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

10 997 964

0

20 364 945

0

0

0

31 362 909

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület a többször módosított 2/2016.(III.11.) Kt. önkormányzati rendelettel
megállapított 2016. évi költségvetése végrehajtását:
(1) 199.130.589Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL
(2) 139.414.524Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
(3) 59.716.065Ft EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok
alapján.
2. §
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak)
alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában
a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: 199.130.589Ft
(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: 139.414.524Ft
A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. §
(1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2016. január 1. és
2016. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4.
melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a
következők szerint állapítja meg:
Eszközök értéke összesen
947.886.917Ft
Források értéke összesen
947.886.914Ft
Egyenleg
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a
15. melléklet tartalmazza.
(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő
felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a
következők szerint állapítja meg:
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
Egyenleg
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.

22.493.685Ft
1.658.340Ft
20.835.345Ft

(3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg
tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek
176.636.904Ft
Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások
137.756.184Ft
Egyenleg
38.880.720Ft
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én.
4. §
A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6.
melléklete szerint állapítja meg. A felhalmozási célú maradvány összege 20.835.345Ft, a működési
célú maradvány összege 38.880.720Ft.

1. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

2016. évi eredeti
előirányzat Ft-ban

Rovat megnevezése

2016. évi
2016. évi teljesítés
módosított
Ft-ban
előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

146 019 772

198 995 676

199 130 589

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

176 636 904

1 134 085

22 493 685

22 493 685

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

I.

1

82 719 249

114 335 553

112 764 831

1

B1

B1,B3-4, B6

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési költségvetési bevétel

54 061 035

82 899 491

82 899 491

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

45 837 235

46 815 580

46 815 580

1

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 168 830

3 168 830

3 168 830

1

B111

Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

13 760 000

13 760 000

13 760 000

1

B111

Köztemető fenntartás

1 267 806

1 267 806

1 267 806

1

B111

Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

3 836 300

3 836 300

1

B111

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 451 626

5 451 626

5 451 626

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 068 450

1 068 450

1 068 450

1

B111

A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

76 581

76 581

76 581

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 353 082

14 353 082

14 353 082

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 192 440

637 260

637 260

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 662 120

1 662 120

1 662 120

1

B115

Működési célú kv-i támogatások és kieg. tám

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1

B16

Központi kez. Ei. Működési c. támogatás bevétele

1 067 200

1 067 200

1

B16

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

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1

B16

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

2 967 600

3 182 200

3 182 200

1

B16

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

4 176 200

3 868 900

3 868 900

1

B16

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétel

26 885 611

26 885 611

3

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 745 539

5 428 295

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

100 000

193 845

147 063

4

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

4

B408

Kamatbevételek

4

B411

Egyéb különféle működési bevételek

8 223 800
-

-

1 533 525

1 533 525

36 083 911

36 083 911

35 000

62 500

62 500

819 425

909 024

891 557

3 218 589

3 147 893

2 854 327

9 600

9 600

9 600

40 000

11 836

11 836

-

114 983

114 983
40 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

6

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600

35 600

-

6

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

40 000

40 000

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

21 359 600

21 359 600

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

21 261 560

21 261 560

2

B21

Felhalm.célú közp. támogatás

-

19 944 047

19 944 047

2

B25

Elk. Állami pénzalap felhalmozási célú támogatás bevétel

-

1 317 513

1 317 513

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

98 040

98 040

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

2

7

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1

8

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

98 040

98 040

63 300 523

-

63 300 523

65 006 158

62 166 438

62 166 438

62 166 438

1 134 085

1 134 085

-

1

-

1 134 085
1 705 635

2. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) 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

2016. évi
2016. évi
módosított
teljesítés Ft-ban
előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

146 019 772

198 995 676

139 414 524

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

137 756 184

1 134 085

22 493 685

1 658 340

144 885 687

174 719 263

135 973 456

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

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

I.

1

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

25 256 983

25 226 323

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

68 101 272

85 590 029

47 090 257

5

K502

Elvonások és befizetések

24 805 920

24 805 920

5

K506

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

2 892 048

2 921 748

2 921 748

5

K506

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

9 773 000

10 023 000

10 023 000

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT Szociális
központ és gyermekjóléti szolgálat

540 000

540 000

540 000

5

K506

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

2 144 000

3 048 650

3 048 650

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 176 200

3 868 900

3 868 900

5

K512

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

1 252 206

1 882 039

1 882 039

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 500 000

5

K513

Tartalékok

45 823 818

38 499 772

K5-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

1 134 085

22 493 685

5

K5

Tartalékok

6

K6

Beruházások

7

K7

Felújítások

-

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1 782 728

1 782 728

1 782 728

1 782 728

2

I.

-

1 134 085

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

309 446

-

1 658 340
-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

-

-

-

-

3. melléklet a községi Önkormány zat 2016. év i költségv etésének v égrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormány zati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

98 040

98 040

Költségvetési bevételek

-

21 359 600

21 359 600

21 261 560

21 261 560

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

1 134 085

1 134 085

B8

Finanszírozási bevételek

1 134 085

1 134 085

1 134 085

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 134 085

22 493 685

22 493 685

Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi teljesítés

K5

Tartalékok

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

-

1 134 085

Költségvetési kiadások

1 134 085

309 446

-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

22 493 685

1 658 340

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

1 134 085

22 493 685

1 658 340

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ ÖNKORMÁNYZ
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

2016. évi
eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

45 837 235

46 815 580

46 815 580

1 067 200

1 067 200

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak általános támogatása

B16

Központi kez Ei. működési célú támogatás bevétele

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

1 080 000

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

2 967 600

3 182 200

3 182 200

4 176 200

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

B16

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

-

3 868 900

3 868 900

26 885 611

26 885 611

54 061 035

82 899 491

82 899 491

5 000 000

5 745 539

5 428 295

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

B35

Gépjárműadó 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

B36

Pótlék, bírság

100 000

193 845

147 063

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

-

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

35 600

75 600

40 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

40 000

Költségvetési bevételek

82 719 249

114 335 553

112 764 831

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

62 166 438

62 166 438

B81

Állmaháztartáson belüli megelőlegezések

B8

-

-

1 705 635

Finanszírozási bevételek

62 166 438

62 166 438

63 872 073

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

144 885 687

176 501 991

176 636 904

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

2016. évi eredeti
előirányzat

2016. évi
módosított
előirányzat

2016. évi
teljesítés

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

27 603 483

25 256 983

25 226 323

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

K5

Elvonások, egyéb befizetések

24 805 920

24 805 920

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

2 892 048

2 921 748

2 921 748

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.

540 000

540 000

540 000

-

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 773 000

10 023 000

10 023 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

2 144 000

3 048 650

3 048 650

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 176 200

3 868 900

3 868 900

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

1 882 039

1 882 039

K5

Tartalékok

47 323 818

38 499 772

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 101 272

85 590 029

47 090 257

144 885 687

174 719 263

135 973 456

1 782 728

1 782 728

176 501 991

137 756 184

Költségvetési kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1

144 885 687

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) 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

Központi kez. Ei . működési célú támogatás bevétele

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

B1

45 837 235

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi módosított
2016. évi teljesítés
előirányzat
46 815 580

46 815 580

1 067 200

1 067 200

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

2 967 600

3 182 200

3 182 200

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 176 200

3 868 900

3 868 900

B1

Elk. Állami pénzalap működési célú támogatás bevétele

26 885 611

26 885 611

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 061 035

82 899 491

82 899 491

B3

Magánszemély kommunális adója

5 000 000

5 745 539

5 428 295

B3

Helyi iparűzési adó

15 000 000

16 496 807

15 816 561

B3

Gépjárműadó 40%

4 400 000

4 668 435

4 488 618

B3

Pótlék, bírság

100 000

193 845

147 063

B3

Közhatalmi bevételek

24 500 000

27 104 626

25 880 537

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B4

Működési bevételek

4 122 614

4 255 836

3 944 803

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése
államháztartáson kívülről

35 600

75 600

40 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

35 600

75 600

40 000

82 719 249

114 335 553

112 764 831

21 261 560

21 261 560

-

-

Mködési célú költségvetési bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

98 040

98 040

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

21 359 600

21 359 600

B8

Költségvetési bevételek öszesen

82 719 249

135 695 153

134 124 431

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

62 166 438

62 166 438

62 166 438

Államháztartáson belüli megelőlegezések
B8

Működési célú finanszírozási bevételek

B8
B8

-

-

1 705 635

62 166 438

62 166 438

63 872 073

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 134 085

1 134 085

1 134 085

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 134 085

1 134 085

1 134 085

63 300 523

63 300 523

65 006 158

146 019 772

198 995 676

199 130 589

Finanszírozási bevételek összesen
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1
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ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT
Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

2016. évi eredeti
előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi módosított
2016. évi teljesítés
előirányzat

28 743 964

40 798 838

40 798 838

6 066 968

7 636 213

7 636 213

Dologi kiadások

27 603 483

25 256 983

25 226 323

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

14 370 000

15 437 200

15 221 825

K5

Elvonások és befizetések

24 805 920

24 805 920

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

2 892 048

2 921 748

2 921 748

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.

540 000

540 000

540 000

K5

Óvoda működési célú támogatása

9 773 000

10 023 000

10 023 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

2 144 000

3 048 650

3 048 650

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 176 200

3 868 900

3 868 900

K5

Non profit szervek támogatása

1 252 206

1 882 039

1 882 039

K5

Képviselői alap tartalék

1 500 000

K5

Tartalékok

45 823 818

38 499 772

K5

Egyéb működési célú kiadás

68 101 272

85 590 029

47 090 257

144 885 687

174 719 263

135 973 456

-

Működési célú költségvetési kiadások
K5

Tartalékok

-

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

1 134 085

Felhalmozási célú költségvetési kiadások
Költségvetési kiadások összesen
K9

-

-

2 040 192

1 458 340

20 144 047

200 000

-

-

22 493 685

1 658 340

146 019 772

197 212 948

137 631 796

1 782 728

1 782 728

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

146 019 772

2

309 446

-

1 134 085

Finanszírozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

-

-

1 782 728

1 782 728

198 995 676

139 414 524
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Mérleg 2016.01.01-2016.12.31.
Megnevezés

Tárgy időszak
elején

Tárgyi időszak
végén

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 941 429

1 941 429

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

29

7 775 728

4 794 628

0

0

7 775 728

4 794 628

841 951 484

814 911 830

80 030 082

64 578 284

0

0

2 092

0

0

0

921 983 658

879 490 114

1 941 429

1 941 429

0

0

1 941 429

1 941 429

0

0

0

0

0

0

931 698 723

886 383 651

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0
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45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

170 860

66 270

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54

0

0

170 860

66 270

63 480 820

59 792 274

0

0

63 480 820

59 792 274

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

63 651 680

59 858 544

58

0

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 064 512

1 224 089

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és
járulékokra
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó adókra
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

316 365

317 244

515 285

860 063

68

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások
adóira
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

232 862

46 782

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

125 297

311 033

70

19 325

17 467

71

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés
ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

105 972

293 566

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi
adóra
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

0

0

0

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek
bevételeire
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett
kártérítésre
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak
értékesítésére
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök
értékesítésére
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételekre

0

0

59
60
61

65
66
67

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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35 600

35 600

0

0

0

0

35 600

35 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 225 409

1 570 722

102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
(=D/II/3a+…+D/II/3f)
107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási
adóra és járulékokra
109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

0

0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira
112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi
bevételekre
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
(=D/II/4a+…+D/II/4i)
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés
ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre
116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános
forgalmi adóra
118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére
119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

0

0

0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi
műveletek bevételeire
121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett
kártérítésre

0

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(>=D/I/8a+…+D/I/8g)
94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli
megelőlegezések törlesztésére
97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi
kölcsönök bevételeire
98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi
kölcsönök bevételeire
99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
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122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési
bevételekre
123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/II/5a+…+D/II/5e)
124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak
értékesítésére
125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére
126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök
értékesítésére
127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések
értékesítésére
128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)
138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áh-on belüli
megelőlegezések bevételeire
140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú
tulajdonosi kölcsönök bevételeire
141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

152 D/III/4 Forgótőke elszámolása
153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés
elszámolása
154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása
155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
elszámolása
156 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak
ténylegesen átadott eszközök
157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
160 1. Adott előleg. kapcs. előz.felsz.levonh.ÁFA
161 2. Más előzet. felszám. levonható ÁFA

0

0

20 000

20 000

1 245 409

1 590 722
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162 3. Adott előleg.kap.előz.felsz. nem levonh. ÁFA
163 4.Más előz.felszám. nem levoonható ÁFA
164 I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása
165 1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA
166 2. Más fizetendő ÁFA
167 II. Fizetendő ÁFA elszámolása
168 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

92 876

54 000

169 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem
minősülő eszközök elszámolásai
170 III. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

92 876

54 000

171 E) Egyéb sajátos elszámolások

92 876

54 000

172 1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

173 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

174 3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

996 688 688

947 886 917

177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

944 604 697

944 604 697

0

0

181 3. Pénzeszközönön kívüli egyéb eszköz induláskori értéke

24 136 072

24 136 072

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 136 072

24 136 072

-164 016 123

-154 695 144

178 G/II Nemzeti vagyon változásai
179 1. Megszűn.miatt átvett lekötött betét könyv szerinti értéke
180 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszköz könyv szerrinti értéke

183 G/IV Felhalmozott eredmény
184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

0

0

9 320 979

-33 551 057

814 045 625

780 494 568

187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
(>=H/I/5a+H/I/5b)
192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú
támogatásokra az Európai Uniónak
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
(>=H/I/8a+H/I/8b)
197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak
199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/I/9a+…+H/I/9l)
200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására

0

0
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204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények
beváltására
205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására
206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére
207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok
beváltására
209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira
217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
támogatásokra az Európai Uniónak
220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9i)
226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek
beváltására
228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények
beváltására
229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú
belföldi értékpapírok beváltására
230 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁH-on belüli
megelőlegezések visszafizetésére
231 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing
kiadásaira
232 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására
233 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
234 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
235 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

1 782 728

1 705 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 782 728

1 705 635

237 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

1 077 959

830 405

238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

241 H/III/5 Nezeti vagyonba tart. befekt. eszk. kapcs. kötelezettség elszámolása

0

0
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242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása
243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás
elszámolása
244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 077 959

830 405

248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 860 687

2 536 040

249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 796 151

3 595 850

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

175 986 225

161 260 459

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

179 782 376

164 856 309

254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

996 688 688

947 886 917
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Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2016.

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

Tevékenység

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

B2

Felhalmozási célú
támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

B1-7
B8

B8

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

B8

Államháztartáson belüli
megelőlegezésekl

B8

Finanszírozási bevételek
Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

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

Településüzemeltetés

Az
Közutak, hidak
Város és
önkormányzati
Köztemető
Adó-, vám- és
Család és
alagutak
községgazdálko Önkormányzat
vagyonnal való
fenntartás és jövedéki
nővédelmi eü.
üzemeltetése,
dási egyéb
ok általános
gazdálkodással
működtetés
igazgatás
gondozás
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
kapcsolatos
013320-1
011220-1
074031-1
045160-1
066020-1
011130-1
feladatok
013350

1 570 185

3 182 200

594 987

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

-

3 868 900

13 886 055

12 509 371

46 815 580

385 300

Szociális
ellátások

237 710

1 079 803

19 944 047

1 067 200

202 065

112 724

100 779

2 649

3 944 803

29 772

40 000

40 000

98 040

98 040
-

-

-

-

-

-

-

385 300

-

2 516 527

-

-

-

3 182 200

4 070 965

112 724

-

-

140 779

-

-

100 689

29 772

14 123 765

13 589 174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 759 627

25 880 537

1 067 200

-

1 134 085

2 165 172

-

385 300

2 516 527

-

3 182 200

4 070 965

112 724

-

140 779

1

100 689

29 772

14 123 765

13 589 174

134 124 431
62 166 438

62 166 438

1 134 085

,

1 705 635

1 705 635

-

82 899 491

25 880 537

25 880 537

2 516 527

Összesen

21 261 560

-

2 165 172

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Közfoglalkoztatás

Önkormányzat
Közművelődés
Könyvtári
Nem veszélyes SzabadidősportÖnkormányzat Támogatási
ok funkcióra Gyermekvédel
- közösségi és
Hosszabb
Közfoglalkoztat
Háziorvosi
állomány
hulladék
(rekreációs
ok
célú
nem sorolható mi pénzbeli és
társadalmi
időtartamú Köz
ási
ellátás 072111- gyarapítása,
kezelése,
sport-)
elszámolásai a finanszírozási
bevételei
természetbeni
részvétel
foglalkoztatás mintaprogram
1
nyilvántartása
ártalmatlanítás tevékenység és
központi
ellátások
műveletetk államháztartás
fejlesztése
041233-1
041237-1
082042-1
a 051040-1
támogatása
költségvetéssel
018030-1
on kívülről
104051-1
082091-1
081045-1
018010-1
900020-1

-

-

Hulladékgazdál Sport, ifjúsági
kodás
ügyek

1 705 635

63 300 523

68 465 262

63 300 523

65 006 158

25 880 537

1 067 200

199 130 589
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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

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Az
Közutak, hidak
Város és
önkormányzati
Köztemető
alagutak
községgazdálko Önkormányzat vagyonnal való
Zöldterület fenntartás és üzemeltetése,
dási egyéb
ok általános gazdálkodással
kezelés 066010 működtetés
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
kapcsolatos
013320-1
045160-1
066020-1
011130-1
feladatok
013350

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Hulladékgazdál Sport, ifjúsági
kodás
ügyek

Közfoglalkoztatás

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Szociális ellátások

Egyéb szociális
Közművelődés
és
Gyermekvédel
Könyvtári
Nem veszélyes Szabadidősport- közösségi és
Hosszabb
Közfoglalkoztat Intézményen természetbeni
Önkormányzatok Támogatási célú
állomány
hulladék
(rekreációs
mi pénzbeli és
társadalmi
ási
kívüli
ellátások,
időtartamú Köz
elszámolásai a
finanszírozási
gyarapítása,
kezelése,
sport-)
természetbeni
részvétel
foglalkoztatás mintaprogram gyermekétkezt támogatások
központi
műveletek
nyilvántartása
ártalmatlanítás tevékenység és
ellátások
fejlesztése
041233-1
041237-1
etés 104037
(szociális
költségvetéssel
018030-1
082042-1
a 051040-1
104051-1
támogatása
ösztöndíjak)
082091-1
018010-1
081045-1
107060-1

Központi
költségvetési
befizetések
018020-1

Ft-ban

Összesen

K1

Személyi juttatások

5 673 322

4 922 979

1 032 400

3 031 968

1 160 400

15 694 454

9 283 315

40 798 838

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 503 240

1 322 080

286 055

825 950

320 615

2 125 013

1 253 260

7 636 213

K3

Dologi kiadások

5 819 583

0

998 738

2 122 450

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 001 282

Egyéb működési célú kiadás

60 000

K5

Egyéb működési célú kiadás
tartalék

0

K6

Beruházás

K7

Felújítás

K9

42 885

5 944 482

594 837

249 141

471 757

519 935

2 872 104

2 089 703

771 993

606 600

3 868 900

1 022 485

429 554

370 000

6 679

788 035
14 154 625

K5

Költségvetési kiadások
összesen

326 119

24 027 841

0

Létszám

778 079

0

13 256 145

381 850

1 458 340

1 076 490

200 000
6 245 059

0

326 119

1 361 340

5 944 482

4 452 755

4 118 041

471 757

2 000 950

3 894 589

2 519 257

1 141 993

19 200 055

13 735 515

606 600

14 942 660

1 067 200

24 027 841

16 533 398

784 758

13 256 145
5,00

6 245 059
2,00

0

326 119

1 361 340
1,00

5 944 482

4 452 755
1,00

4 118 041

471 757

2 000 950
1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

3 894 589

2 519 257

1 141 993

19 200 055

13 735 515

606 600

14 942 660

1 067 200

25 810 569

137 631 796
1 782 728

1 782 728
1 001 282

47 090 257
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

16 533 398

200 000
1 001 282

25 226 323
15 221 825

1 067 200

16 533 398

784 758

139 414 524

12,00

11,00

33,00

12,00

11,00

23,00
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Maradványkimutatás 2016.12.31.
Megnevezés

Összeg Ft

2

3

1
01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

134 124 431

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

137 631 796

03

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 507 365

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

65 006 158

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 782 728

06

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

63 223 430

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

59 716 065

08

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

59 716 065
0
59 716 065
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Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2016. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése

2015.12.31-i kölcsönállomány

2016. évben folyósított
összeg

2016. évben teljesített
bevétel

2016.12.31-ei kölcsönállomány

Visszatérítendő átmeneti
segély

35 600

-

-

35 600

Működési célú kölcsön
összesen

35 600

-

-

35 600
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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
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Pusztaszer Községi Önkormányzat 2016.12.31-én esedékes követelések
Ft

MEGNEVEZÉS

2015.12.31-ei
követelés
összesen

Előző évi
követelés
értékvesztése

Tárgy évi
követelés
értékvesztése

Hátralék előző
évről

Hátralék tárgy
évről

2016 évben
nem esedékes
hátralék,
követelés

2016.12.31-ei
követelés
összesen

Magánszemélyek komm. adója

316 365

-

172 055

-

126 440

285 948

329 791

-

317 244

Iparűzési adó

372 096

-

23 963

-

15 137

223 900

495 446

45 646

680 246

Gépjárműadó

143 189

-

83 671

-

80 188

135 302

208 374

-

179 817

Pótlék, bírság

232 862

-

612 368

-

33 472

650 129

42 493

-

46 782

-

-

Egyéb bevétel
Közhatalmi bevétel követelés

1 064 512

-

892 057

-

255 237

1 295 279

1 076 104

45 646

1 224 089

Követelések működési célú
visszatérítendő kölcsönre

35 600

-

-

35 600

-

-

35 600

Kölcsönök összesen

35 600

-

-

35 600

-

-

35 600

105 972

-

-

88 122

56 244

-

144 366

-

-

-

149 200

-

149 200

Közvetített szolgáltatás követelés

19 325

-

-

-

17 467

-

17 467

Egyéb rövid lejáratú követelések

-

-

-

Lakbér követelés
Egyéb önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó követelés

Működési bevétel követelés
KÖVETELÉS ÖSSZESEN

125 297

1 225 409

88 122

-

892 057

-

255 237

1 419 001

222 911

1 299 015

-

45 646

311 033

1 570 722

10. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

Ft
MEGNEVEZÉS
Magánszemélyek kommunális adója

2015.12.31-ei
kötelezettség összesen

Hátralék előző és
folyó évről

2016.12.31-ei
kötelezettség összesen

72 162

52 500

52 500

Iparűzési adó

807 477

731 657

808

Gépjárműadó

189 584

44 292

44 292

Pótlék, bírság

2 425

1 956

1 956

Egyéb bevételek

6 311

-

-

Adótúlfizetés összesen

1 077 959

830 405

830 405

Beruházási szállítók

-

-

-

Egyéb szállítók

-

-

-

Szállítók összesen

-

-

-

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

1 077 959

830 405

830 405
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Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. évben

Ft
Rovat

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

K42

Természetben nyújtott
gyermekvédelmi támogatás

1 067 200

K48

Települési támogatás lakhatási

8 638 500

K48

Települési támogatás rendkívüli

1 362 250

K48

Települési támogatás temetési költség
mérséklésére

193 875

K48

Települési támogatás életkezdési
juttatás

340 000

K48

Települési támogatás iskoláztatási

1 620 000

K48

Települési támogatás fűtési

1 790 000

K48

Egyéb, önkormányzati rend. megáll.
pénzbeli jutt.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

210 000

15 221 825
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Önkormányzatok működési támogatásai B11

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

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

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

2016.
január 8%

Forintban
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

715 950

13 920 790

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

99 370

84 404

97 232

97 232

97 232

97 232

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

1 192 440

1 069 552

15 545 522

574 123

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 247 617

1 232 651

1 245 479

1 245 479

1 245 479

1 245 479

715 950

14 990 342

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

116 076

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

76 581

73 152

76 200

36 705

838 200

2016 évi bérkompenzáció
Szoc. célú tüzelőanyag támogatás
Adósságkonszolidációban nem
részesült tel. támogatása (fejlesztési)
Központi költségvetési támogatás
mindösszesen

45 837 235

1 782 728

3 741 409

3 780 904

3 741 409

3 741 409

3 741 409

3 741 409

3 726 443

3 739 271

3 739 271

695 325

695 325

19 944 047

19 944 047

3 735 842 24 378 262

3 169 861

66 759 627
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A 2016. évi képviselői alap - rész előirányzatainak, valamint a 2016. évi teljesítés kimutatása képviselői bontásban
Ft
Név

Nagy Emese

2016. évi módosított előirányzat

300 000

Gyurász Sándorné

300 000

Kósáné Buknicz Mária

300 000

Fülöp Pál

Sági Mihály

Mindösszesen:

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg, 2016. évi teljesítés

Sport tevékenység támogatása

9 815

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

25 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

100 000

PISZE sport tevékenység támogatása

50 000

Kisteleki Testedző Egyesület sport támogatása

50 500

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

64 685

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

100 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

200 000

Óvoda támogatása

105 000

Óvoda támogatása

145 000

Üzemeltetési anyag vásárlás támogatása

50 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

300 000

Sakk bajnokság támogatása

67 200

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

150 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása

82 800

300 000

300 000

1 500 000

1 500 000

14. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati
rendelethez

K i m u t a t á s a 2016. évi bérjellegű juttatásokról
ezer forint

Kormányzati funkció

Béren kívüli juttatások, külső
személyi jutt., válaszott
tisztségviselők juttatásai
K1107,K1109,K1113, K121, K123

Törvény szerinti illetmények
K1101, válaszott tisztségviselők
juttatásai

Fő

Összesen

011130-1
Önkormányzatok és
önkormányzati
hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási
tev.

2,00

0

4 922 979

4 922 979

066020-1 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

4,00

5 096 472

576850

5 673 322

1,00

2 935 968

96000

3 031 968

1,00

1 064 400

96 000

1 160 400

074031-1 Család és
nővédelmi
egészségügyi gondozás
082042-1 Könyvtári
állomány gyarapítása,
nyilvántartása
013320-1 Köztemető
fenntartás és
működtetés

1,00

936 400

96000

1 032 400

041233-1 Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

12,00

15 627 799

66655

15 694 454

041237-1
Közfoglalkoztatási
mintaprogram

11,00

9 220 133

63182

9 283 315

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

32,00

34 881 172

5 917 666

40 798 838

15. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016.12.31.
Megnevezés

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

03

Immateriális
javak

Ingatlanok és
Gépek,
Tenyészállatok Beruházások és Koncesszióba,
Összesen
felújítások vagyonkezelésb (=3+4+5+6+7+8)
kapcsolódó
berendezések,
e adott
vagyoni értékű felszerelések,
jogok
járművek
eszközök

18 981 910

1 013 435 112

113 345 366

0

0

0

1 145 762 388

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

157 480

0

157 480

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 148 300

0

0

0

1 148 300

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 148 300

0

157 480

0

1 305 780

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

1 093 900

0

0

0

1 093 900

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

1 093 900

0

0

0

1 093 900

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

18 981 910

1 013 435 112

113 399 766

0

157 480

0

1 145 974 268

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

11 206 182

171 483 628

33 315 284

0

0

0

216 005 094

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

2 981 100

27 039 654

16 153 030

0

0

0

46 173 784

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

646 832

0

0

0

646 832

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

14 187 282

198 523 282

48 821 482

0

0

0

261 532 046

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

447 068

0

0

0

447 068

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

447 068

0

0

0

447 068

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

14 187 282

198 523 282

48 821 482

0

0

0

261 532 046

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

4 794 628

814 911 830

64 578 284

0

157 480

0

884 442 222

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

10 997 964

0

20 364 945

0

0

0

31 362 909

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztaszeri Kirendeltsége

Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-ai ülésére
Tárgy: Rendelet-alkotás az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet (OTSz.) 225. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos”.
Ugyanezen jogszabály 226. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy „külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen
irányított égetést végezhet”.
Az irányított égetés feltételeit az OTSz. 227. § (1) bekezdése szabályozza, a (2) bekezdés pedig azt
az előírást tartalmazza, hogy „a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított
égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni”.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
A fentiek összevetése alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek arra van lehetősége, hogy a település
belterületén engedélyezze az avar és kerti hulladék égetését, és ennek szabályozására
önkormányzati rendeletet alkosson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni, és a
rendelet-alkotás tárgyában dönteni szíveskedjen.

Pusztaszer, 2017. május 25.

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017.(………) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1 § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó olyan szabályok
megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét
elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítik az ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
továbbá csökkentik a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos,
illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását.
(2) A rendelet területi hatálya Pusztaszer község belterületére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre.
Fogalom-meghatározások
2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserjeés díszcserje ága és levele, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok.
(2) Hasznosítás: avar és kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése
során keletkező nyesedék lehetőség szerinti tüzelőanyagként történő hasznosítása.
Általános rendelkezések
3.§ (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes, és egyébként hasznosításra alkalmas
avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
által megjelölt időpontban kell szállíttatni.
(2) Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése csak az e rendeletben foglalt esetekben és
feltételekkel végezhető.
(3) Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok
gondozása során keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.
(4) Közterületen avar és kerti hulladék lakossági égetése tilos.
(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
Kerti égetés tűzvédelmi szabályai
4. § (1) Avar és kerti hulladék égetése pénteki napokon 8 óra és 20 óra között engedélyezett, az
állami ünnepnapok kivételével.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése ködös, esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüzelés
közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés
folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) Törekedni kell arra, hogy az égetés a lehető legkevesebb füstképződéssel történjen. A
füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben

történhet. Törekedni kell továbbá arra, hogy a keletkezett füstöt a szél a legközelebb eső külterület
felé vigye.
(4) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
(5) Avar és kerti hulladék égetését végezni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(6) A tűz őrzéséről, és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az
égetést végző személy köteles gondoskodni a tűz helyszínén olyan eszközök és felszerelések
készenlétben tartásáról, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
(7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).
(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is
győződni, hogy az égetés helyén túl a saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből
eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb
veszélyforrás.
Záró rendelkezés
5.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1 § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó olyan szabályok
megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét
elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítik az ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
továbbá csökkentik a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos,
illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását.
(2) A rendelet területi hatálya Pusztaszer község belterületére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre.
Fogalom-meghatározások
2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserjeés díszcserje ága és levele, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok.
(2) Hasznosítás: avar és kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése
során keletkező nyesedék lehetőség szerinti tüzelőanyagként történő hasznosítása.
Általános rendelkezések
3.§ (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes, és egyébként hasznosításra alkalmas
avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
által megjelölt időpontban kell szállíttatni.
(2) Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése csak az e rendeletben foglalt esetekben és
feltételekkel végezhető.
(3) Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok
gondozása során keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.
(4) Közterületen avar és kerti hulladék lakossági égetése tilos.
(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
Kerti égetés tűzvédelmi szabályai
4. § (1) Avar és kerti hulladék égetése kedd és péntek napokon 16 óra és 20 óra között
engedélyezett, az állami ünnepnapok kivételével.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése ködös, esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüzelés
közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés
folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) Törekedni kell arra, hogy az égetés a lehető legkevesebb füstképződéssel történjen. A
füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben

……/2017.(………..)Kt. határozat
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása
HATÁROZATI

JAVASLAT

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) között 2014.
június 25. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, és annak 2014.
október 7-én és 2016. június 23-án kelt módosításait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése miatt a Ht.
37. § (1) bekezdésének a) pontja alapján felmondja azzal az indokolással, hogy az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017.
április 20-án kelt 8522-90/2017. iktatószámú tájékoztatása szerint a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. részére 3700-101/2016 számon kiállított megfelelőségi
véleményt azonnali hatállyal visszavonta.
A felmondási idő a Ht. 37. § (2) bekezdése alapján legfeljebb 6 hónap.
A Képviselő-testület a Ht. 37. § (2) bekezdésének második mondata és a tárgybani
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 10.) pont (3) bekezdésében foglaltak alapján felkéri a
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-t, hogy az új közszolgáltató kiválasztásáig, de
legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul lássa el.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
4.) NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
5.) Gazdálkodás helyben
6.) Irattár

Beszámoló a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról

Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2016-2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási
cél megvalósulásáról
1.
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. éves
szöveges költségvetési beszámolója
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetési beszámolója az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (3) bekezdésén alapulva készült
el.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi gazdálkodása:
Bevételek
Bevételek módosított költségvetési főösszege:
Tárgyévi bevételek teljesítése:
Teljesítés mértéke:

540.200.435,- Ft
550.110.278,- Ft
101,83 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A Társulás működési bevételei tartalmazzák az Önkormányzatok által befizetett
hozzájárulások összegét, amely 2016. évben: 33.961.506,- Ft. A hozzájárulás meghatározása a
lakosság létszáma alapján történt.
Működési bevételek
A működési bevételek a 2016. évben esedékes koncessziós díjbevételeket 73.409,- Ft –ot és
ennek 19.820,- Ft általános forgalmi adóját tartalmazzák. Itt számoltuk el az általános
forgalmi adó visszatérítését: 475.066.000,- Ft-ot és a kamatbevételt: 6.966,- Ft-ot, valamint a
Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szervétől
népegészségügyi feladat ellátására érkezett 429.405,- Ft-ot egyéb működési bevételként.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A felhalmozási bevételek tartalmazzák „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű
pályázathoz kapcsolódóan 2016. évben érkezett 4.851.923,- Ft EU-s támogatás összegét, és az
Önkormányzatok által befizetett felhalmozási hozzájárulások összegét, 6.722.738,- Ft
összegben.
Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek között szerepel a 2015. évi költségvetési maradvány, 28.978.511,Ft igénybevétele.
Kiadások
Kiadások módosított költségvetési főösszege:
Tárgyévi kiadások teljesítése:
Teljesítés mértéke:
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540,200,435,- Ft
489.631.470,- Ft
90,64 %

Dologi kiadások
A dologi kiadások összege 20.662.478,- Ft, amely tartalmazza:
a működéshez szükséges készletbeszerzéseket
179.887,- Ft
rekultivációs aloldal üzemeltetését
376.500,- Ft
szolgáltatásokat (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, bankköltség, postaköltség,
szakértői-, ügyvédi-, hatósági-, műszaki felügyeleti díjak, a KEOP 1.1.1/C/13-20130004 jelű pályázathoz kapcsolódóan is)
11.036.927,- Ft
kiküldetést
505.339,- Ft
kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adót
2.453.026,- Ft
KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázathoz kapcsolódó rövid lejáratú kölcsön
kamatkiadását, egyéb kamatot
3.770.300,- Ft
- egyéb dologi kiadásokat (baleseti adó, eljárási díjak)
2.340.499,- Ft
összegben.
Egyéb működési célú kiadások
A Társulás tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, pénzügyi, személyügyi, beszámolási feladatait
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően
az SZKTT Koordinációs Központ látja el megállapodás alapján, amelyhez 10.612.500,- Ft
támogatás került átadásra. A megállapodás szerinti összeg különbözete 2017-ben került
átadásra. Az önkormányzatoknak 545.424,- Ft működési célú támogatás került visszafizetésre.
Beruházások
„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű
pályázathoz kapcsolódó, Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó csapadékvíztározó átmeneti csurgalékvíz-tározóvá történő átalakításának vízjogi engedélyezési eljárás
finanszírozására 3.900.000,- Ft + ÁFA (1.053.000,- Ft) beruházási kiadás merült fel.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az önkormányzatok részére visszafizetésre került 9.269.957,- Ft felhalmozási célú támogatás
a Társulási Tanács határozatainak megfelelően.
Finanszírozási kiadások
„A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című, KEOP 1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázat költségvetése nem tartalmazta az általános
forgalmi adó értékét, 460.000.000,- Ft-ot, amelyet a Társulás pénzintézettől felvett rövid
lejáratú kölcsön igénybevételével finanszírozott meg az általános forgalmi adó
visszatérítéséig. Ehhez kapcsolódóan finanszírozási kiadásként merült fel a 2015. évben
felvett rövid lejáratú kölcsönnek a pénzintézet részére történő törlesztése. 2015-ben ebből
16.411.889,- Ft került visszafizetésre, 2016-ban a fennmaradó 443.588.111,- Ft, amelyre
fedezetet a visszaigényelt általános forgalmi adó nyújtott.
Társulási Tanács 26/2017. (04. 27.) TT. sz. határozatával a 2016. évi költségvetési
beszámolót az alábbi bevételi és kiadási főösszegekkel fogadta el:
Bevételek
Bevételek módosított költségvetési főösszege:
Tárgyévi bevételek teljesítése:
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540.200.435,- Ft
550.110.278,- Ft

Teljesítés mértéke:

101,83 %

Kiadások
Kiadások módosított költségvetési főösszege:
Tárgyévi kiadások teljesítése:
Teljesítés mértéke:

540.200 .435,- Ft
489.631.470,- Ft
90,64 %

Maradvány
A Társulás alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2016. évben
60.478.808,- Ft, amelyet 2017. évi pályázat megvalósítási kiadásaiként kell figyelembe venni.
A költségvetési maradvány értéke a dologi kiadások között került nyilvántartásba vételre
tekintettel arra, hogy az, amennyiben a pályázat arra lehetőséget ad pályázati célra kerül
felhasználásra.
Amennyiben a költségvetési maradvány nem kerül felhasználásra, úgy a korábbi évekhez
hasonlóan a Társulási Tanács határozata alapján a működési költségek tagi befizetéseinél
kerül elszámolásra.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi módosított költségvetését
Társulási Tanács 28/2017. (04. 27.) TT. sz. határozatával fogadta el az alábbi módosított
főösszegekkel:
Módosított kiadási főösszeg:
Módosított bevételi főösszeg:

2.

6.882.457.161,- Ft
6.882.457.161,- Ft

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése fejlesztési
keret lehetőséget nyújtott arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból finanszírozott
Szegedi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Program
keretein
belül
létrejött
hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésre kerüljön.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás fejlesztési igényeinek kielégítése
érdekében pályázatot nyújtott be a térségben alkalmazott hulladékgazdálkodási eszközök
modernizálására és fejlesztésére.
A pályázatot KSZ sikeresnek nyilvánította, és 2014. december 31-én a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága értesítette a Társulási Tanács elnökét, hogy a „Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
hulladékgazdálkodási
rendszerének
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 jelű pályázatát 1.435.275.334,forint összegű támogatásban részesítette.
A 2015. évben a terveknek megfelelően „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, KEOP1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési
eljárásokat a társulás lebonyolította.
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A közbeszerzési eljárások alapján kötött vállalkozási és szállítási szerződések maradéktalanul
teljesültek, a projekt sikeres zárása megtörtént. A projekt a fenntartási időszakba lépett.
A Társulásnak, mint Kedvezményezettnek a projekt zárását követően a létrejött
vagyonelemek üzemeltetéséről gondoskodnia kell. Társulás a Támogatási Szerződés 11.2.
pontja alapján vállalta, hogy az infrastrukturális, illetve termelő beruházások esetén a Projekt
befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a Projekt megfelel a
1083/2006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak.
„57. cikk
A műveletek tartóssága
(1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy művelet csak akkor tartja meg az alapokból
származó hozzájárulást, ha a művelet befejeződését követő öt éven belül – vagy olyan tagállamokban, amelyek
éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a határidőt a KKV-kba történő beruházás vagy az ezek által teremtett
munkahelyek fenntartása érdekében csökkentsék, három éven belül – a műveletet illetően nem történik olyan
jelentős módosulás, amely:
a) jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti, illetve valamely cégnek vagy közjogi szervnek jogtalanelőnyt
biztosít; és
b) valamely infrastruktúraegység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változásból vagy egy
termelőtevékenység megszűnéséből ered.”

A Pályázat eredményeképpen létrejövő vagyonelemek beszerzésének célja elsősorban a
meglévő közszolgáltatási rendszerek egyes műszaki elemeinek pótlására irányult, így a
vagyon üzemeltetéséről Társulásnak a térségben működő aktuális hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságokon keresztül kell gondoskodnia a 2015. évi
CXLIII. Közbeszerzésekről szóló, a 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodásról szóló
törvény és a 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vétele mellett.
A vagyonelemek üzemeltetésbe adása érdekében Társulás 2016 és 2017 évben közbeszerzési
eljárásokat bonyolított le sikeresen, amelynek eredményeképpen az alábbi üzemeltetésre
vonatkozó vagyonkezelési szerződések kerültek megkötésre:
ssz.
1
2
3
4
5

Közszolgáltató megnevezése
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
FBH NP Nonprofit Kft.

Szerződés aláírásának
dátuma
2016.07.25.
2017.03.02.
2016.07.25.
2017.03.02.
2017.05.15.

A közszolgáltatók a koncessziós szerződésekben foglaltak szerint jártak el, szerződéses
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették, a koncessziós díjat a Társulás számára
megfizették.
Bordány, Forráskút, Zsombó és Üllés térségében üzemeltetésre tervezett eszközvagyon
üzemeltetésbe adása az FBH-NP Nonprofit Kft. számára folyamatban van, a
vagyonelemek várhatóan a közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően 2017. június
elején kerülhetnek üzemeltetésbe adásra a közszolgáltatónak.

3.
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A Magyar Kormány a 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozata alapján a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás térségi hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztési
törekvése 6,75 milliárd összegű indikatív támogatási kerettel bekerült az Éves Fejlesztési
Keretbe, mint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt
projektje. (önerővel megnövelt felhasználható nettó keretösszeg: 7.500.000.000,- Ft)
A projekt keretein belül az OHKT-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi célokat kell
megvalósítani:
-

elkülönített hulladékgyűjtési rendszer, gyűjtési hálózat fejlesztése, a csomagolási
hulladékokra megállapított fajlagos mennyiségi értékek megközelítése, elérése;
vegyesen gyűjtött települési hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az
előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése;
az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése,
az előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése;
az elkülönítetten gyűjtött lom hulladékok előkezelési rendszerének fejlesztése, az
előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények teljesítése.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § alapján
támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött
konzorciummal lehetséges.
A megállapodás aláírására a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
felhatalmazása alapján 2016. november 04-én került sor.
Társulási Tanács a 21/2016. (03. 22.) TT. sz. határozatában fogadta el a KEHOP-3.2.1
pályázat műszaki tartalmát nettó 9.365.009.000,- Ft értékben.
Tekintettel arra, hogy a tervezett projekt elemek megvalósítását a rendelkezésre álló források
nem teszik lehetővé az eredeti műszaki koncepció felülvizsgálata vált szükségessé.
Társulási Tanács 57/2016. (11. 04.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy a Társulás által
elfogadott műszaki tartalom OHKT-nak történő megfelelőségét egy külső szakértő
megbízásával kívánja felülvizsgálni.
A módosított műszaki tartalmat Társulási Tanács 62/2016. (12. 06.) TT. sz határozatával
fogadta el. A projekt összköltségvetése ~7.500.000.000,- Ft-ra módosult.
2016. november 17-én az NFP Kft. részéről Blatt András hulladékgazdálkodási szakterületi
csoportvezető Társulás számára megküldte az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft-vel megkötendő, részletes a projekt megvalósítását szolgáló
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-T jóváhagyás céljából.
Az együttműködési megállapodás 3.3 pontjában kerültek előzetesen rögzítésre a projekt
keretében elszámolható tevékenységek, és az azokra fordítható támogatási összegek.
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Az NFP Kft. felelősségi körébe tartozó költségek fixek, azok meghatározását az NFP Kft.
rendeletek (pl.: 272/2014. Korm. rendelet 5. melléklet 7.1.1. szerint) figyelembe vételével
végezte el.
A szerződésben a tevékenységre jutó költségek az alábbiak szerint kerültek felosztásra:
Tag neve
71.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NFP Nonprofit
Kft.
NFP Nonprofit
Kft.
NFP Nonprofit
Kft.
NFP Nonprofit
Kft.
Dél-alföldi TH
Társulás
Dél-alföldi TH
Társulás
Dél-alföldi TH
Társulás
Dél-alföldi TH
Társulás
NFP Nonprofit
Kft.

A tevékenységre jutó
elszámolható költség
összege (Ft)

Tevékenység
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment
Egyéb
költség

általános

A tevékenységre
jutó támogatás
összege (Ft)

375 000 000

337 500 000

83 250 000

74 925 000

51 000 000

45 900 000

203 250 000

182 925 000

3 075 000 000

2 767 500 000

3 500 000 000

3 150 000 000

100 000 000

90 000 000

37 500 000

33 750 000

75 000 000

67 500 000

(rezsi)

Mérnök feladatok
Eszközbeszerzés
Építés
Egyéb
szolgáltatás/
szemléletformálás költség
Egyéb szolgáltatás/ PR
költség
Közbeszerzés költségei

A szerződésben az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségek összegét az
alábbi táblázat mutatja be:
Tag neve
Elszámolható költség (Ft)
Dél-alföldi TH
1.
Társulás
6 712 500 000
NFP Nonprofit
2.
Kft.
787 500 000

Támogatási összeg (Ft)
6 041 250 000
708 750 000

A megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodás aláírására az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részéről 2017. január 16-án került sor.
A 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások esetében a Támogató, az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. és a projekt végső kedvezményezettje a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott Konzorciummal köt Támogatási Szerződést,
amely szerződést az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel megkötött
konzorciumi megállapodás alapján a Konzorcium nevében eljáró NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. ír alá.
A Támogatási Szerződés aláírására az NFM részéről 2017.01.30-án került sor.
A Támogatási Szerződés aláírását követően a projekt lebonyolítását, a projekt fizikai
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zárását 2018. december 01. napjáig kell megvalósítani.
A projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. december 31.
Az előkészítési és megvalósítási időszakban az alábbi együttműködési fázisok fognak
megvalósulni a pályázati rendszerben:

1.
2.
3.

Előkészítés lépései
Támogatási Szerződés megkötése
Projekt előkészítésre vonatkozó előleg lehívása
RMT és AD készítése

4.

AF készítése

5.

RMT, AF, AD véglegesítése

6.
7.

RMT benyújtása
RMT KSZ általi elfogadása és TSZ módosítása

8.

AD, AF KSZ minőségbiztosítása

9.
10.

AD, AF KFF minőségbiztosítása
Közbeszerzések lebonyolítása

Felelős
NFP, KSZ
NFP
NFP, Tervezők
NFP,
Közbeszerzők
NFP, Tervezők,
Társulás
NFP
NFP, KSZ
NFP, KSZ,
Közbeszerzők
NFP, KFF
NFP, Társulások

Határidő
2017.01.30.
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
2017.07.15.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Az RMT és CBA tanulmány Társulási Tanácsi és NHKV Zrt. általi elfogadását követően
kerülhet sor a pályázat beadására 2017 első félévében.
Sikeres pályázat esetén a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások 2017 év végéig
megkezdhetőek, illetve részben lebonyolíthatóak.
A projekt megvalósulása 2018 év végére várható.
Az egyes társulási tag önkormányzatok közigazgatási területét közvetlenül az alábbi
tervezett projekt elemek érintik:
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A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó Támogatási Szerződés (TSZ)
aláírására 2010. március 19-én került sor.
A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a
projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves
gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren keresztül.
Projekt fenntartás tervezett kezdete:
Projekt fenntartás tervezett befejezése:

2014.01.09.
2019.01.09.

Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat
tartalmazza:
Ütem
1
2
3
4
5

Jelentés
típus
PFJ
PFJ
PFJ
PFJ
ZPFJ

Tárgyidőszak
2014.01.09. - 2015.01.08.
2015.01.09. - 2016.01.08.
2016.01.09. - 2017.01.08.
2017.01.09. - 2018.01.08.
2018.01.09. - 2019.01.08.

Benyújtás
határideje
2015.01.23.
2016.01.23.
2017.01.23.
2018.01.23.
2019.01.23.

Benyújtás
időpontja
2015.03.19.
2016.01.22.
2017.01.20.
n.r.
n.r.

KSZ
jóváhagyása
2015.04.29.
2016.03.07.
2017.02.07.
n.r.
n.r.

A fenti ütemezés alapján a 3. sorszámú PFJ benyújtása 2017. január 20-én megtörtént, a
jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2017KEOP-2.3.0/2F/09.-0151868/308 iktatószámú levelében 2017. 02. 07. napján elfogadta a
3. sorszámú PFJ-t.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a növényállomány és műszaki létesítmények fenntartásáról,
az üzemeltetési engedélyekben előírt kötelezettségek teljesítéséről továbbiakban az
önkormányzatok kötelesek gondoskodni.
A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó
üzemeltetőknek a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt
végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az
engedélyben előírt gyakorisággal, de legalább évenként egyszer összefoglaló jelentést kell
készítenie a tárgyévet követő év április 30-áig a környezetvédelmi hatóság részére. Az
összefoglaló jelentés tartalmi elemeit a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza. A 2016. évi jelentéstételi kötelezettségeknek 2017. április 30-ig kellett eleget
tenni.
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5.
Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004, és a KEOP-1.1.1/B/10-112013-0006 sz. pályázatokkal, valamint a működési támogatások
biztosításával kapcsolatos önerő befizetésekről
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a működési
költségeinek biztosítása, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 és KEOP-1.1.1/B/10-112013-0006 sz. pályázat előkészítési és megvalósítási költségeinek biztosítása érdekében
számos Társulási Tanácsi döntést hozott.
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 14/2017. (02. 09.)
TT. sz. határozatában felkérte az érintett Önkormányzatokat, hogy a határozat melléklete
szerinti összesítő táblázatok alapján a nem teljesített fizetési kötelezettségeik rendezése
érdekében a pénzeszközök átutalásáról haladéktalanul tegyenek eleget.
A 14/2017. (02. 09.) TT. sz. határozat szerint Társulási Tanács 3 napon belül fizetési
felszólítást küldött ki 5 napos fizetési határidővel mindazon települési Önkormányzat részére,
melyek nem tettek eleget a fizetési kötelezettségeiknek.
A fizetési felszólítások 2017. február 13-án kerültek megküldésre az érintett önkormányzatok
részére.
Figyelemmel a 14/2017. (02. 09.) TT. sz. határozatban foglaltakra azon önkormányzatok
adatai, melyek nyilvántartásunk alapján 2017. április 20. napjáig a fizetési felszólításunk
ellenére nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek 2017. 04. 20-án átadásra kerültek a
Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Irodának ügyvédi eljárás megindítása érdekében.
Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került frissített 1. sz. és 2. sz. táblázat
összefoglalóan tartalmazza határozatonként az Önkormányzatokat érintő fizetési
kötelezettségeket, és a 2017. április 20. napjáig megfizetésre került összegeket.
3 település kivételével a tag Önkormányzatok eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek.
Kérem, tájékoztatásom szíves elfogadását.
Szeged, 2017. május 23.
Lukács Attila
szakmai vezető
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ELŐTERJESZTÉS

………………………….KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.05. ….-i ülésére
Tárgy: Társulási megállapodás (KKT Többcélú Társulás) felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: …..polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A családi napközi tekintetében a jogszabályok 2017. január 01. napjától kezdődően megváltoztak oly
módon, hogy a családi napközik megszüntetésre kerülnek.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására
vonatkozóan.
A Gyvt. 2017. január 01. napjától hatályos 94. § (3) és (3a) bekezdése szerint az a települési
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti
otthonát,
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok
átmeneti otthonát, köteles működtetni.
(3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti
lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése
szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának
biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell
eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § (3a) bekezdésben
foglalt kötelezettségének.
2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái:
1. bölcsődei ellátás
2. napközbeni gyermekfelügyelet
3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.
A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezeten belül.
A klasszikus bölcsőde mellett új ellátási formák jelennek meg:
1. mini bölcsőde
2. munkahelyi bölcsőde
3. családi bölcsőde
43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt
szakszerű gondozást és nevelést.
(2) A bölcsőde szervezetileg működhet
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.
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-

A szabályozás módosítása indokolja, hogy a bölcsődei feladatokat egy intézmény,
nevezetesen a Térségi Intézményi Társulás TKI Gyermekjóléti Intézménye keretein
belül kerüljön biztosításra. Ez alapján e vonatkozásban Kisteleket érintően a feladat ellátás
(a Bóbita, a Varázskréta Családi Napközik családi bölcsődeként) átkerül a KKT Többcélú
Társulása Szociális Kp. és Gyermekjóléti Központjától a Térségi Intézményi Társulás TKI
Gyermekjóléti Intézményéhez.

A Társulást érintő másik két intézmény helyzete a következő, ezért e tekintetben egyéb lépés nem
szükséges:
- A Ficánka Családi Napközi a társulástól már korábban Baks Község Önkormányzata
fenntartásába került átadásra, amely 2017. 01.01. napjától családi bölcsődeként működik
tovább.
- Balástya Község Önkormányzat területén működő Huncutka családi napközit Balástya nem
működteti tovább.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 175. §
tartalmazza a változást, ennek figyelembevételével a Kisteleki Többcélú Társulás át kívánja adni a
fenntartást a Térségi Intézményi Társulásnak, aki tervezetten 2017. 09. 01. napjától kezdődően a
Bóbita, a Varázskréta Családi Napköziket családi bölcsődeként kívánja továbbműködtetni.
A korábbi átadás-átvételi időpont 2017.01.01-ben került megjelölésre, azonban a Magyar
Államkincstár időközbeni végzése a vonatkozó társulási megállapodások módosításának képviselőtestületek általi, előzetes elfogadásához és ennek a záradékban történő megjelöléséhez köti a
fenntartás átadását, illetve az erről szóló testületi határozatot is csatolni szükséges.
Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás ennek értelmében több helyen módosulna (továbbá az
időközbeni aktualizálásokat is meg kell tenni), illetve jelen módosítás az elfogadás óta a 3. módosítás
lenne, így célszerű az ismételt módosítás helyett a módosítások átvezetésével új Társulási
Megállapodást alkotni, egyúttal a régit hatályon kívül helyezni. Az új Társulási Megállapodás-tervezet
az előterjesztés melléklete, melynek módosított rendelkezései a következők:
-

a hatályosulás a 2017.09.01-ei időpont
II. FEJEZET 1. A Társulás célja pontjából
az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése rész
teljesen törlésre kerül, hiszen ezen feladatot már társulási kereteken belül látják el az egyes
önkormányzatok
kikerül a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási
intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítása
rész a tanügyi igazgatás és működtetés időközbeni változása miatt.

-

III. FEJEZET
2. pont a Társulás feladata rész 2.1. pontjából kikerül a „családi napközi”
A 2.2. Egészségügyi alapellátás rész teljesen törlésre kerül, hiszen ezen feladatot már
társulási kereteken belül látják el az egyes önkormányzatok
A 2.3 pontból kikerül a 2.2. Egészségügyi alapellátásra hivatkozás
A változások miatt egyes helyeken a sorszámozás is változik
IV.FEJEZET
12. pont aktualizálása szükséges a következőkre:
„Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél –fizetési késedelembe esés
esetén haladéktalanul-megteszik.”
IX. FEJEZET –Záradék
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-

A záradékban a jelen döntéseknek és hatályosulási, jóváhagyási (a testületek általi elfogadást
követően) és hatályvesztési időpontok kerülnek rögzítésre

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a családi bölcsődei feladatok ellátásával kapcsolatos fenti
javaslatot megtárgyalni és a Társulási Megállapodás módosítást, illetőleg az új Társulási
Megállapodást minősített döntésével jóváhagyni szíveskedjék!
HATÁROZAT
........./2017. (V…..) Kt. sz. határozat
A …. Képviselő-testülete megtárgyalta a „Társulási megállapodás (KKT Többcélú Társulás)
felülvizsgálata, módosítása” című napirendet, előterjesztést és a következő döntést hozza:
1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a KKT Többcélú Társulás
Bóbita, a Varázskréta Családi Napközik fenntartását átadja a Térségi Intézményi Társulásnak, amely
társulás ez irányú döntését követően, 2017. 09. 01. napjától kezdődően családi bölcsődeként
működteti tovább.
2./ A feladatátadáshoz a vonatkozó társulási megállapodások módosítása, illetve új társulási
megállapodás – a társult- képviselő-testületek általi, előzetes elfogadása szükséges.
3./ A Képviselő-testület a határozat 1-2 pontjában foglaltakra tekintettel elfogadja és jóváhagyja az
előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodást az abban foglalt tartalommal.
4./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenntartóváltással és ennek következtében a
társulási Megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja
alá.
Határidő: azonnal, szöveg szerint
Felelős: …………. polgármester
………… 2017. május………..
……………………
polgármester
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előterjesztés melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer és
Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi felhatalmazásának birtokában –
kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának szándékát és társulási megállapodást
kötöttek.
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és
hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási Megállapodását és
módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.1. Társulás neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
1.3. Társulás működési területe: a kisteleki járás területén levő önkormányzatok közigazgatási
területe
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre.
1.5. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési,
végrehajtás szervezési feladatait a Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
1.6. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Kistelek Város Önkormányzata (székhely:6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..) képviseli: Nagy Sándor
polgármester
Pusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseli: Máté
Gábor polgármester
Csengele Község Önkormányzata (székhely: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.) képviseli: Kormányos
Sándor polgármester
Balástya Község Önkormányzata (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) képviseli: Újvári László
polgármester
Ópusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseli: Makra
József polgármester
Baks Község Önkormányzata (székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.) képviseli: Búza Zsolt polgármester
1.7. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma -a 2004. július 30. napján kötött társulási
megállapodásra tekintettel-:
Kistelek: 7343 fő; Pusztaszer:1474 fő; Csengele: 2000 fő; Balástya: 3560 fő; Ópusztaszer: 2237 fő;
Baks: 2089 fő
A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem számít a
megállapodás módosításának.
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II. Fejezet
A Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok
1. A Társulás célja
- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult önkormányzatok
együttműködésének,
- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése,
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása,
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése,
összehangolása, fejlesztése,
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el:
- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása,
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása,
biztosítása, fejlesztése,
- térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása),
- települések fejlesztésének összehangolása
2. A Társulás feladata
2.1. Szociális feladatok: Időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás,
gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat.
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti
Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt.
A társulási tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Kistelek Város
Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki. A rendeletalkotás, a rendelt módosítás előfeltétele, hogy a
rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.
2.2. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a
megállapodás függelékében foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és megnevezéssel –
besorolva végzi.
A kormányzati funkciókban bekövetkező adminisztratív, technikai jellegű változások, változtatások mely kapcsán érdemben nem módosul a II. Fejezet 2.1. pontjában foglalt feladatellátás- esete nem
tekintendő a társulási megállapodás módosításának, az a Függeléken történő átvezetéssel történik meg,
hatályosul.
III. Fejezet
A Társulás szervezete és működése
A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb
szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a
továbbiakban: SzMSz) a Társulási Tanács állapítja meg. Az SzMSz nem tartalmazhat ellentétes
rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel.
A társulás szervei
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1. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács minden
tagja egy szavazattal rendelkezik.
1.1.A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott önkormányzati
feladat és hatásköröket.
1.2. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
1.3. A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel.
1.4. A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a
szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulási Tanács elnöke
2.1. A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az elnök
személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
2.2. A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás
képviseletét az alelnök látja el.
2.3.A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
c) vezeti a tanácskozást;
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak;
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
f) ellátja a társulás képviseletét;
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és
zárszámadást.
3. A társulás az alábbi bizottságot hozza létre: Pénzügyi Bizottság
3.1.A tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 4 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre,
amelynek tagjai: Balástya, Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer polgármesterei.
3.2. A pénzügyi bizottság évente kétszer tart rendes bizottsági ülést: a költségvetés elfogadása előtt, és
a zárszámadás elfogadása előtt, véleményezve azt.
3.3.A bizottság tagjainak egy-egy szavazata van, szótöbbséggel dönt. A bizottság tagjai az elnököt
maguk választják meg szótöbbséggel.
3.4. A bizottság működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
4. A Társulási Tanács döntései
4.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag
jelen van.
4.2. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere
hívja össze.
4.3. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően
növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa határozat
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) KKTTT.
4.4. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő tagok szavazatainak felét.(egyszerű többség).
4.5. Minősített többségű döntés szükséges:
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a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához;
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
benyújtásához,
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez,
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a társulásban
részt vevő tagok szavazatainak több, mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának
a felét.
4.6. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
4.7. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
b) Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
4.8. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4.9. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
4.10. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról,
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről,
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről,
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza.
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről.
4.11. A Társulási Tanács munkáltatói jogkört gyakorol a közösen működtetett intézmények
intézményvezetői felett.
4.12. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és
tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét,
részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott döntéseket.
4.13. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatalt
vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Csongrád
Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
4.14. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.
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A Pénzügyi Bizottság döntésére a Társulási Tanács döntésére vonatkozó szabályok irányadóak.
5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése)
Kistelek Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek
keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;
IV. Fejezet
Költségvetés, a tagok költségviselése
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján
működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
2. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Kistelek Város Önkormányzata által
kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási jogkörök
alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak.
4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság ennek
keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött
szerződéseket.
5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a
Társulási Tanács elé.
6. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Kisteleki Többcélú Társulás működési
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez
lakosságszámuk, illetve a feladatellátásban történő részvételük figyelembevételével járulnak hozzá.
7. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg
költségvetési évenként, ezzel egyidejűleg meghatározza a pénzügyi hozzájárulás befizetésének
ütemezését költségvetési évenként.
8. A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben költségvetési
határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A megállapított
társulási hozzájárulást átutalással, havi egyenlő részletben, kell teljesíteni a társulás számlájára.
A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni.
9. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15
napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. A megállapított hozzájárulást
határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó
hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali
beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a társulási
megállapodás mellékletét képezi.
10. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen megállapodás
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési
kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes
felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon
belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján
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beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a
követelést bírósági úton érvényesíti.
11. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn tartozása,
a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által képviselt
tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
12. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél - fizetési késedelembe esés esetén
haladéktalanul- megteszik.
A Társulás által közösen fenntartott intézmény: Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
V. Fejezet
A társulás tagjának jogai és kötelezettségei
1.1. A társulás tagjának jogai:
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és működési
szabályainak kialakításában.
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit.
f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből.
g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának
észrevételezésére és megtámadására.
h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet
tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni.
Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.
1.2. A társulás tagjának kötelezettségei
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási
célok és feladatok közös megvalósítását.
c) A társulás határozatainak végrehajtása
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való
egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése.
f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése.
g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok,
információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez.
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak
gyarapítására való törekvés.
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó további
szabályok megtartása.
VI. Fejezet
A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
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c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jogok stb.),
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak,
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes
működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti
tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult,
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A
vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott
feladatok biztosítását szolgálja.
7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége
nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
8 .A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani.
10. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési
hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás megszűnésekor a vagyon
felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a
közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
11. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni
igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladat ellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.
VII. Fejezet

Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések
1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó
szervezetet alapíthat.
2. A Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési
felügyeletüket.
VIII. Fejezet

A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
1.A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a társulási
megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított térítési díj alapján
vehetők igénybe.
2. A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az egyes
ellátásokat.
3. A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselő-testületeinek.
A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
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IX. Fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje
1.A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek
és személyek ellenőrizhetik.
2 .A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső ellenőrzéséről a társulás székhelye
szerinti Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
X. Fejezet
Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás
megszüntetésének szabályai
1.Társulási megállapodás módosítása
1.1. A társulás tagjai a társulási megállapodást módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint
módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül
felülvizsgálják.
1.2. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2.Társulásból történő kiválás, csatlakozás, kizárás
2.1. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet.
2.2. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –döntést a
települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt
a társulási tanáccsal közölni.
2.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
2.4. A társulásból kivált, a társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, amelyiket
a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
2.5.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az esetben
tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a társulás
feladatainak jövőbeni ellátását. A vagyontárgy tag részére történő kiadását 5 évre
2.6. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kötött
megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult.
3. A társulás megszűnik:
a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha társulás valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetését elhatározzák;
c) törvény erejénél fogva;
d) bíróság jogerős döntése alapján;
3.1. A társulás megszűnése napjával, leltárral alátámasztott záró beszámolót kell készíteni. A

beszámoló elkészítéséről a Kistelek Városi Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A záró beszámolót a
társulási tanács minősített többséggel fogadja el. A társulási tanács a záró beszámoló elfogadásáig
ellátja a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokat.
3.2. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az osztatlan közös tulajdonát képező
vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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3.3. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a jogutód
részére kell átadni. A jogutód által át nem vett vagyontárgyak tekintetében a 3.2. pontban foglaltak az
irányadók.
3.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3.5. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A pályázati
dokumentációban szereplő önkormányzati feladatellátás szolgáló vagyon a feladatellátás helye szerinti
önkormányzatot illeti meg.
3.6. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben
megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
3.7. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet
oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését
veszélyeztesse.
3.8. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a társulás
tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási megállapodásban
megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
XI. Fejezet
Záró rendelkezések
1.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló
együttműködést vállalnak.
1.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi bíróság dönt.
1.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.
Kistelek, 2017. ………………..

Nagy Sándor
KKT Többcélú Társulás
Társulási Tanácsának elnöke

Záradék:
Jelen társulási megállapodást a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2017. …………….. hó ….. napján tartott ülésén ……../2017. (.) KKTTT. sz. határozatával
jóváhagyta. A jelen Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek
elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően 2017. szeptember 01. napján lép
hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. augusztus 01. napján létrehozott és többször
módosított Társulási Megállapodás hatályát veszti.
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:
1. Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2017. (V. .) Kt. számú
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határozatával:

Polgármester

Jegyző

2. Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2017. (V. .) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző

3. Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (V. .) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző

4. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (V. .) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző

5. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (V. .) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző

6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2017. (V.29.) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző

Társulási megállapodás melléklete

Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe
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A Kisteleken, 2017. ……. napján kelt. társulási megállapodás IV. fejezet 8. és 12. pontja alapján
……………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u.
………… sz., képviseli: ……………………
polgármester) felhatalmazza a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulását (6760 Kistelek,
Árpád u. 1-3.., bankszámlaszám: , képviseli: Nagy Sándor elnök) mint jogosultat, hogy a társulási
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett
…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy
nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát
nyit, erről a tényről és annak adatairól Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulást írásban 5
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési
megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap
……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.
……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője

Függelék (Társulási megállapodás)
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolása
/hatály: 2017.09.01-/
011130
013360
047410
072112
084070
086090
101222
102025
102031
104012
104030
104042
104043
104060
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Háziorvosi ügyeleti ellátás
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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ELŐTERJESZTÉS

………………………….KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.05. ….-i ülésére
Tárgy: Társulási megállapodás (Térségi Intézményi Társulás) felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: …..polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A családi napközi tekintetében a jogszabályok 2017. január 01. napjától kezdődően megváltoztak oly
módon, hogy a családi napközik megszüntetésre kerülnek.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására
vonatkozóan.
A Gyvt. 2017. január 01. napjától hatályos 94. § (3) és (3a) bekezdése szerint az a települési
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti
otthonát,
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok
átmeneti otthonát, köteles működtetni.
(3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti
lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési
önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése
szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának
biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell
eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § (3a) bekezdésben
foglalt kötelezettségének.
2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái:
1. bölcsődei ellátás
2. napközbeni gyermekfelügyelet
3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.
A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezeten belül.
A klasszikus bölcsőde mellett új ellátási formák jelennek meg:
1. mini bölcsőde
2. munkahelyi bölcsőde
3. családi bölcsőde
43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt
szakszerű gondozást és nevelést.
(2) A bölcsőde szervezetileg működhet
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.
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-

A szabályozás módosítása indokolja, hogy a bölcsődei feladatokat egy intézmény,
nevezetesen a Térségi Intézményi Társulás TKI Gyermekjóléti Intézménye keretein
belül kerüljön biztosításra. Ez alapján e vonatkozásban Kisteleket érintően a feladat ellátás
(a Bóbita, a Varázskréta Családi Napközik családi bölcsődeként) átkerül a KKT Többcélú
Társulása Szociális Kp. és Gyermekjóléti Központjától a Térségi Intézményi Társulás TKI
Gyermekjóléti Intézményéhez.

A Társulást érintő másik két intézmény helyzete a következő, ezért e tekintetben egyéb lépés nem
szükséges:
- A Ficánka Családi Napközi a társulástól már korábban Baks Község Önkormányzata
fenntartásába került átadásra, amely 2017. 01.01. napjától családi bölcsődeként működik
tovább.
- Balástya Község Önkormányzat területén működő Huncutka családi napközit Balástya nem
működteti tovább.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 175. §
tartalmazza a változást, ennek figyelembevételével a Kisteleki Többcélú Társulás át kívánja adni a
fenntartást a Térségi Intézményi Társulásnak, aki tervezetten 2017. 09. 01. napjától kezdődően a
Bóbita, a Varázskréta Családi Napköziket családi bölcsődeként kívánja továbbműködtetni.
A korábbi átadás-átvételi időpont 2017.01.01-ben került megjelölésre, azonban a Magyar
Államkincstár időközbeni végzése a vonatkozó társulási megállapodások módosításának képviselőtestületek általi, előzetes elfogadásához és ennek a záradékban történő megjelöléséhez köti a
fenntartás átadását, illetve az erről szóló testületi határozatot is csatolni szükséges.
Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás ennek értelmében több helyen módosulna (továbbá az
időközbeni aktualizálásokat is meg kell tenni), illetve jelen módosítás az elfogadás óta a 3. módosítás
lenne, így célszerű az ismételt módosítás helyett a módosítások átvezetésével új Társulási
Megállapodást alkotni, egyúttal a régit hatályon kívül helyezni. Az új Társulási Megállapodás-tervezet
az előterjesztés melléklete, melynek módosított rendelkezései a következők:
-

a hatályosulás a 2017.09.01-ei időpont
A változások miatt egyes helyeken a sorszámozás is változik
II. FEJEZET 2. A Társulás feladata
2.1 pontja kiegészül a következővel: családi bölcsőde, mini bölcsőde
IV. FEJEZET

-

-

-

1.3. telephelyei résszel egészül ki:
telephely megnevezése:
Bóbita Családi Bölcsőde
Varázskréta Családi Bölcsőde

telephely címe:
Kistelek, Ifjúság tér 4.

V. FEJEZET
9. pont aktualizálása szükséges a következőkre:
„Tagönkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél –fizetési késedelembe esés
esetén haladéktalanul-megteszik.”
IX. FEJEZET –Záradék
A záradékban a jelen döntéseknek és hatályosulási, jóváhagyási (a testületek általi elfogadást
követően) és hatályvesztési időpontok kerülnek rögzítésre
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a családi bölcsődei feladatok ellátásával kapcsolatos fenti
javaslatot megtárgyalni és a Társulási Megállapodás módosítást, illetőleg az új Társulási
Megállapodást minősített döntésével jóváhagyni szíveskedjék!

HATÁROZAT
........./2017. (V…..) Kt. sz. határozat
A …. Képviselő-testülete megtárgyalta a „Társulási megállapodás (Térségi Intézményi
Társulás) felülvizsgálata, módosítása” című napirendet, előterjesztést és a következő döntést
hozza:
1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a KKT Többcélú Társulás
Bóbita, a Varázskréta Családi Napközik fenntartását átadja a Térségi Intézményi Társulásnak, amely
társulás ez irányú döntését követően, 2017. 09. 01. napjától kezdődően családi bölcsődeként
működteti tovább.
2./ A feladatátadáshoz a vonatkozó társulási megállapodások módosítása, illetve új társulási
megállapodás – a társult- képviselő-testületek általi, előzetes elfogadása szükséges.
3./ A Képviselő-testület a határozat 1-2 pontjában foglaltakra tekintettel elfogadja és jóváhagyja az
előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodást az abban foglalt tartalommal.
4./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenntartóváltással és ennek következtében a
Társulási Megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja
alá.
Határidő: azonnal, szöveg szerint
Felelős: …………. polgármester
………… 2017. május………..
……………………
polgármester
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előterjesztés melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a kötelező köznevelési feladatainak közös
igazgatású köznevelési intézmény keretében Térségi Intézményi Társulás létrehozásának
szándékát és 2007. július 01. napján társulási megállapodást kötöttek.
Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében
az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási
feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási
megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.1. Társulás neve: Térségi Intézményi Társulás
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
1.3. Társulás működési területe: társult önkormányzatok közigazgatási területe.
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre.
1.5. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási,
döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Kistelek Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el.
1.6.Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője
Kistelek Város Önkormányzata (székhely:6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..) képviseli: Nagy
Sándor polgármester
Pusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseli:
Máté Gábor polgármester
1.7. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma -a 2007. július 01. napján kötött társulási
megállapodásra tekintettel-:
Kistelek: 7343 fő; Pusztaszer: 1474 fő
A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem
számít a megállapodás módosításának.
II. Fejezet
A Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok
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1. A Társulás célja
A társult önkormányzatok kötelező köznevelési feladatellátásának közös igazgatású
köznevelési intézmény keretében történő megvalósítása, az intézmény működtetése,
fenntartása érdekében tartósan együttműködnek.
A felek különösen fontosnak tartják együttműködésüknek azon vonatkozásait, amelyek a
társulási szintű, a közoktatási infrastruktúra fejlesztések összehangolásában, az állami
fejlesztési elképzelésekre történő közös reagálásban, továbbá az Európai Uniós fejlesztési
programokkal kapcsolatos közös fellépésben, a közös pályázati lehetőségek kihasználásában
rejlenek.
2. A Társulás feladata:
2.1. Óvodai nevelés, ellátás; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
óvodai fejlesztő program) (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi, beszéd,
halmozottan és enyhe értelmi fogyatékos, ill. pszichés fejlődés zavarai miatt az óvodai
nevelési folyamatokban akadályozott gyermekek integrált nevelése, óvodai fejlesztő
program); bölcsődei ellátás, családi bölcsőde, mini bölcsőde
Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások.
2.2. A Térségi Intézményi Társulás közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a megállapodás
függelékében foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és megnevezéssel –
besorolva végzi.
A kormányzati funkciókban bekövetkező adminisztratív, technikai jellegű változások,
változtatások -mely kapcsán érdemben nem módosul a II. Fejezet 2.1. pontjában foglalt
feladatellátás- esete nem tekintendő a társulási megállapodás módosításának, az a Függeléken
történő átvezetéssel történik meg, hatályosul.
2.3. A Társulási Tanács a Társulás által ellátott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki. A rendeletalkotás, a rendelt
módosítás előfeltétele, hogy a rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja
és jóváhagyja.
III. Fejezet
A Társulás szervezete és működése
A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) a Társulási Tanács állapítja meg. Az
SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási
Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel.
A társulás szervei
1.Társulási Tanács
1.1. A Társulás Döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a közös igazgatású köznevelési
intézmény vonatkozásában gyakorolja az alapítói és fenntartói jogokat.
1.2. A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a
megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását.
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1.3.A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott
önkormányzati feladat és hatásköröket.
1.4. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
1.5. A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik,
jogai és kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel.
1.6. A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga
állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére
egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulási Tanács elnöke
2.1. A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az
elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
2.2. A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a
társulás képviseletét az alelnök látja el.
2.3.A Társulási Tanács elnöke:
a) ellátja a Társulás képviseletét,
b) összehívja a Társulási Tanács ülését;
c) vezeti a tanácskozást;
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak;
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
f) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi
beszámolót és zárszámadást.
3. A Társulási Tanács döntései
3.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van.
3.2. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze.
3.3. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat teljes jelölése:…./20….. (….) Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
határozat
A határozat rövidített jelölése:……/20….. (…….) TITTT
3.4. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét.(egyszerű többség).
3.5. Minősített többségű döntés szükséges:
a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához;
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat
benyújtásához,
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
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e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
személyi kérdésben
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, módosításához
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
i) a Társulási működési hozzájárulás meghatározásához,
j) Alapszabály módosításához, pénzügyi kérdésekben
k) a pénzügyi terv, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához
l) a belépés és a kizárás elfogadásához, az alapító okirat felmondásának elfogadásához
m) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben,
n) Társulás költségvetésének elfogadásáról,
o) Társulás által fenntartott közös igazgatású köznevelési intézmény költségvetésének,
zárszámadásának, szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, pedagógiai és
nevelési programjának, házirendjének jóváhagyásáról, alapító okiratának elfogadásáról,
módosításáról,
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
3.6. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. Az ülést az elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és
vezeti.
3.7. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
b) Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
c) a Társulás által fenntartott közös igazgatású köznevelési intézmény vezetőjének
kezdeményezésére az ok megjelölésével,
3.8. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
3.9. A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
3.10. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról,
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, módosításáról
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
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e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről,
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó
részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza.
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással
történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről.
4.11. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a
döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
döntéseket.
4.12. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri
hivatalt vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül
megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
4.13. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.
5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) Kistelek Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
látja el. Ennek keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatokat;
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat;
IV. Fejezet
Közös fenntartású intézmény megnevezése
1.1.A Társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény a Térségi Közös
Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje.
1.2.Tagintézményei:
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és
Kistelek, Petőfi u. 28.
Gyermekjóléti Intézmény Hétszínvirág Óvoda
Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és
Kistelek, Ifjúság tér 1.
Gyermekjóléti Intézmény Szivárvány Óvoda
Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és
Pusztaszer, Kossuth u. 55.
Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György
Óvodája
Kistelek, Ifjúság tér 1.
Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és
Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéje
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1.3. Telephelyei
telephely megnevezése:
Bóbita Családi Bölcsőde
Varázskréta Családi Bölcsőde

telephely címe:
Kistelek, Ifjúság tér 4.

Az Intézmény vezetőségét az Intézmény igazgatója, valamint a tagintézmények vezetői
alkotják Igazgatói Tanács elnevezés alatt.
1.4. A társult önkormányzat tesz javaslatot az óvodai csoportok és a finanszírozás
meghatározásának alapját képező egyéb feladatmutatók számára, köznevelési feladatonként.
A csoportok számának meghatározására a gyermekek létszáma alapján köznevelés törvény
általi keretek között kerülhet sor. Amennyiben az indítani kívánt csoportok száma alapján
szükséges, úgy a társult önkormányzat vállalja a feladat ellátásához szükséges többletforrás
biztosítását saját költségvetésében.
1.5. A fenntartói jogosítványok gyakorlásában a társult önkormányzat a Társulási Tanácson
keresztül vesz részt. A Társulás ezen felül egyetértési, javaslattételi, illetve véleményezési
jogot biztosít a társult önkormányzatnak az alábbi kérdésekben:
a) a társult önkormányzat egyetértése szükséges a köznevelés területén működő tagintézmény
átszervezéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének
megállapításához, az óvodába történő jelentkezés módjának, nagyobb létszámú gyermek egy
időszakon belüli óvodai felvételi időpontjának, a tagóvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásához, az adott nevelési évben a tagóvodában indítható óvodai csoportok
számának meghatározásához, az adott tanítási évben a tagiskolában indítható osztályok és
napközis csoportok számának meghatározásához, intézményvezető megbízásához.
b) a társult önkormányzat véleményét ki kell kérni a Társulás Intézménye szervezeti és
működési szabályzatának, házirendjének jóváhagyásához.
V. Fejezet
Költségvetés, a tagok költségviselése
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
2. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Kistelek Város
Önkormányzata által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés
és utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak.
3. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez,
valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez
lakosságszámuk, illetve a feladatellátásban történő részvételük figyelembevételével járulnak
hozzá.
4. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács
állapítja meg költségvetési évenként, ezzel egyidejűleg meghatározza a pénzügyi hozzájárulás
befizetésének ütemezését költségvetési évenként.
5.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben
költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát
képezik. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással, a költségvetési határozatban
megállapított időben fizeti meg a társulás számlájára.
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6. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől
számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. A
megállapított hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a
munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési
megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges
tag önkormányzati felhatalmazás, a társulási megállapodás mellékletét képezi.
7. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést
bírósági úton érvényesíti.
8. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által
képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn.
9. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél - fizetési késedelembe
esés esetén haladéktalanul- megteszik.
VI. Fejezet
A társulás tagjának jogai és kötelezettségei
1.1. A társulás tagjának jogai:
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és
működési szabályainak kialakításában.
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire.
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat
érdekeit.
e) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből.
f) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő
határozatának észrevételezésére és megtámadására.
g) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon
belül kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.
1.2. A társulás tagjának kötelezettségei
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósítását.
c) A társulás határozatainak végrehajtása
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése.
f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése.
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g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok,
információk továbbítása a polgármesteri hivatalhoz.
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon
megóvása, annak gyarapítására való törekvés.
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
további szabályok megtartása.
VII. Fejezet
A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok stb.),
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások.
f) üzemeltetés bevételeiből
g) különböző szervezetektől kapott támogatásokból, adományokból
h) konkrét célra illetve felhasználásra átvett pénzeszközökből.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak,
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön
megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
8 . A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani.
9. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
10. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó
vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem
veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló
használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladat ellátás
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
11. Az Intézmény által ellátott feladatokhoz szükséges ingatlanok az érintett települési
önkormányzatok tulajdonában maradnak, ezen ingatlanok, ingóságok vonatkozásában a
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Társulás javára jelen társulási megállapodás használati jogot keletkeztet. (beleértve az érték és
érték nélkül nyilvántartott eszközöket is.)
12. Az Intézmény a közoktatási feladatok ellátását szolgáló vagyont ingyenes használatra
átveszi azzal, hogy az ingatlan-vagyonnal kapcsolatos kiadások viselése a következők szerint
alakul:
Jogcím
Felújítás
Karbantartás
Beruházás
Állagmegóvás

Kötelezett, jogosult
Önkormányzat és/vagy Társulás
Önkormányzat és/vagy Társulás
Önkormányzat és/vagy Társulás
Önkormányzat és/vagy Társulás

13. A Társulás a szükséges társulási szintű fejlesztéseket, beruházásokat az intézkedési
tervben priorálja, melynek elfogadásáról a Társulási Tanács a társult önkormányzat javaslata
alapján dönt.
14. A Társulást a társult önkormányzattal szembeni követelései biztosítására zálogjog illeti
meg az a társult önkormányzat azon ingó vagyontárgyain, melyek jelen társulási
megállapodás következtében kerültek a birtokába.
15. A 12. pontban szabályozottakat elsősorban az Önkormányzatnak kell finanszírozni.
Amennyiben a Társulásnak kell a 13. pontban meghatározott feladatokat ellátni, akkor a
finanszírozott költségeket egy összegben, a kifizetés időpontját megelőző banki napon köteles
az adott önkormányzat a társulás részére átutalni.
16. pályázatból megvalósuló beruházásnál a megszerzett forrás azé, aki az önerőt kifizette,
illetve amelyik tagintézményhez köthető a pályázat benyújtása. (beleértve az önerő nélküli
pályázatokat is)
17. A keletkezett vagyon azé a települési önkormányzaté marad, amelynek a közigazgatási
területén a vagyon keletkezett, illetve használják.
VIII. Fejezet
Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések
1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet alapíthat.
2. A Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési
felügyeletüket.
3. Az Intézmény igazgatóját a Társulási Tanács nevezi ki (megbízza) bízza meg, gyakorolja
vele szemben a munkáltatói jogokat. Az Intézmény igazgatója tekintetében az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
4. A tagintézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályokat, a kinevezés rendjét, a
munkáltató jogok gyakorlását, a tagintézmény vezetőjének jogkörét a Szervezeti és Működési
Szabályzat – továbbiakban SZMSZ – szabályozza részletesen, tagintézmény-vezetőt az
igazgató az adott tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testületének
egyetértése nélkül nem nevezhet ki (bízhat meg). Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
igazgató gyakorolja.
5. A tagintézmény-vezető és a tagintézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat
az Intézmény igazgatója gyakorolja azzal, hogy a tagintézmény-vezető gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat a tagintézményben foglalkoztatottak tekintetében. A tagintézmény
vonatkozásában az utasítási, ellenőrzési jog a tagintézmény-vezetőt illeti meg, az Igazgató
ezen jogát nem érintve.
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IX. Fejezet
A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja:
Az intézmény bölcsődei ellátást csak a Kistelek város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező személyek számára nyújt.
X. Fejezet
A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
1. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a
társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított
térítési díj alapján vehetők igénybe.
2. A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az
egyes ellátásokat.
A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselőtestületeinek.
XI. Fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje
1. A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező
szervek és személyek ellenőrizhetik.
2. A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső ellenőrzéséről a társulás
székhelye szerinti önkormányzat gondoskodik.
XII. Fejezet
Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás
megszüntetésének szabályai
1.Társulási megállapodás módosítása
1.1. A társulás tagjai a társulási megállapodást módosíthatják, törvényben meghatározottak
szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat
hónapon belül felülvizsgálják.
1.2. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2.Társulásból történő kiválás, csatlakozás, kizárás
2.1. A társuláshoz csatlakozni nevelési év első, abból kiválni a nevelési év utolsó napjával
lehet.
2.2. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –
döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles
meghozni, és azt a társulási tanáccsal közölni.
2.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a nevelési
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
2.4. A társulásból kivált, a társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat,
amelyiket a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös tulajdonát képező
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vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.
2.5.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az
esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a
társulás feladatainak jövőbeni ellátását. A vagyontárgy tag részére történő kiadását 5 évre
lehet elhalasztani.
2.6. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással
kötött megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult.
2.7. A társulásból való kiválás és kizárás esetén a köznevelési törvény szerinti feladat-ellátási
kötelezettség a kiválás, kizárás hatályával a települési önkormányzatot terheli.
3. A társulás megszűnik:
a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
b) ha társulás valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetését elhatározzák;
c) törvény erejénél fogva;
d) bíróság jogerős döntése alapján;
3.1.A társulás megszűnése napjával, leltárral alátámasztott záró beszámolót kell készíteni. A
beszámoló elkészítéséről a Kistelek Városi Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A záró
beszámolót a társulási tanács minősített többséggel fogadja el. A társulási tanács a záró
beszámoló elfogadásáig ellátja a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokat.
3.2. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának
kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az osztatlan közös
tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
3.3. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a
jogutód részére kell átadni. A jogutód által át nem vett vagyontárgyak tekintetében a 3.2.
pontban foglaltak az irányadók.
3.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
3.5. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A
pályázati dokumentációban szereplő önkormányzati feladatellátás szolgáló vagyon a
feladatellátás helye szerinti önkormányzatot illeti meg.
3.6. A Társulás megszűnését követően az adott településen megvalósuló vagyon a települést
illeti meg.
3.7. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni,
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában,
pénzben megváltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
3.8. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások
teljesítését veszélyeztesse.
3.9. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során
a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
3.10. A társulás megszűnése, megszüntetése esetén a köznevelési törvény szerinti feladatellátási kötelezettség a megszűnés hatályával a települési önkormányzatot terheli.
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XIII. Fejezet
Záró rendelkezések
1.1 A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre
szóló együttműködést vállalnak.
1.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás
között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi
bíróság dönt.
1.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
Kistelek, 2017. május …..

Nagy Sándor
Térségi Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának elnöke

Záradék:
Jelen társulási megállapodást a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2017. május
hó …... napján tartott ülésén …/2017. (V. .) TITTT. számú határozatával jóváhagyta. A jelen
Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó
döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően 2017. szeptember 01. napján lép
hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 28. napján aláírt többször módosított
Társulási Megállapodás hatályát veszti.
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:
1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (V..) Kt. számú
határozatával:

Polgármester

Jegyző

2. Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (V.29.) Kt. számú határozatával:

Polgármester

Jegyző
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Társulási Megállapodás melléklete
Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe
A Kisteleken, 2013. . napján kelt társulási megállapodás alapján …………………………….
Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u. ………… sz.,
képviseli: ……………………
polgármester) felhatalmazza a Térségi Intézményi Társulás (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..,
bankszámlaszám: , képviseli: Nagy Sándor elnök) mint jogosultat, hogy a társulási
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett
…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély,
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési
határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti
számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Térségi Intézményi
Társulás írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást
nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap
……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.
……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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Függelék (Társulási megállapodás)

Térségi Intézményi Társulás
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolása
/hatály: 2017.09.01-/

013350
081030
091110

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

bölcsődében,
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óvodai

nevelésének,

fogyatékosok

nappali

ELŐTERJESZTÉS

Önkormányzat Képviselő-testületének

-i ülésére

Tárgy: A Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
megszűntetése

Előterjesztő:

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2006-ban
önkormányzat 100 000 készpénz befizetésével tagja lett a Kistelek és
Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaságnak 3,3 %-os üzletrésszel.
Megalakulásának aktuálisa, hogy a szennyvíz beruházást kistérségi szinten történő
megvalósítása,a Roba Millenium Kft. (Budapest, 1139. Budapest, Pannónia u. 96.) ajánlata
alapján.
A tervezetett tevékenység nem valósult meg, így azóta a Kistelek és Térsége 2006 Kft
működést nem folytat.
Javaslom a Tisztelt Testületnek a KFT megszüntetését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozattervezet elfogadására.

HATÁROZAT
…....../2017. (V.29.) sz. Kt. határozat

Önkormányzat – 3,3 %-os üzletrész tulajdonos- Képviselő-testülete
dönt, hogy meg kívánja, szünteti a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási Korlátolt
Felelősségű Társaságot, tekintettel arra, hogy tényleges tevékenységet nem végez.
Felhívja a Kft. ügyvezetését, hogy –a tagok hasonló tartalmú döntésének beszerzését
követően- szükséges jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg a Kft.
megszüntetésével kapcsolatosan.

Határidő: azonnal
Felelős:

polgármester

Kistelek, 2017. május 26.

