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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
 

Készült:  2015. február 17. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó 

termében. 

 

Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes, nyílt ülése. 

 

Az ülést vezeti:: dr. Szilva István polgármester 

 

Szavazati joggal jelen vannak:  

 

dr. Szilva István polgármester 

Hubai Krisztián alpolgármester 

Bencs Gábor képviselő 

Csóka Károly képviselő 

Jelcs Sándor képviselő 

Rontó András képviselő 

Sólyom Sándor képviselő 

 

Távol maradt:  - 
 

(Kezdéskor 7 fő, ülés végén 7 fő.) Jelenléti ív mellékelve. 

 

Meghívottként jelen vannak:  

 

Likai-Tóth Adél jegyző 

Király Gáborné aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fodor Valéria igazgatási előadó 

 

dr. Szilva István polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, a kedves tévénézőket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, hiszen a polgármesterrel együtt 

7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülést megnyitom. A következőkben az ülés 

napirendi pontjainak meghatározására kerül sor. Ismertetem a meghívó szerinti napirendi 

pontokat:  

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, 

elfogadására 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 

4. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotására 

5. Előterjesztés a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet 

módosítására 

6. Előterjesztés a temető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotására 

7. Előterjesztés a temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodás megtárgyalására 
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8. Tájékoztató a szociális konyha  2014. évi munkájáról 

9. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére 

10. " Testvérvárosi program" pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

11. Indítványok, bejelentések 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2015. (II. 17.) önkormányzati határozata 

 

Napirendi pont elfogadásáról 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalására, 

elfogadására 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 

4. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotására 

5. Előterjesztés a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet 

módosítására 

6. Előterjesztés a temető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotására 

7. Előterjesztés a temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodás megtárgyalására 

8. Tájékoztató a szociális konyha 2014. évi munkájáról 

9. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére 

10. " Testvérvárosi program" pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

11. Indítványok, bejelentések 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között 

tett intézkedésekről 

 

dr. Szilva István polgármester: A korábbi testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a fák 

csonkolásával kapcsolatos kérdéskört, ahol egy keretösszeget állapított meg. Ez elsősorban a 

közterületeken lévő fák csonkolására vonatkozott. Vannak olyan fák, amik elérik a 

vezetékeket és sürgős intézkedést indokol. Erre 1 000 000 Ft keretösszeget különítettünk el. 

Ez a munka folyamatosan megy. A MESZ dolgozói végzik a közfoglalkoztatottak 

bevonásával a település több részén. Vannak olyan fák, amik a profi szakemberek bevonását 

igénylik. Én arra kérek minden érintetett, hogy türelemmel viselje az ezzel járó zajt és 

kellemetlenséget, hiszen ez mindenki érdeke. Nem az a acél, hogy minden fát kivágjunk. Ezt 

a munkát a korábbi testület is elvégeztette. Folytatódik a patak tisztítása. Januárban rendkívüli 

ülést tartott a testület, aminek a fő témája, Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 

vezetői megbízásának a kérdése volt. Erre vonatkozó pályázatokat kellett a testületnek 

elbírálnia. Tájékoztatom a lakosságot, hogy összesen 5 jelölt volt, erre szakértői bizottságot 

kellett létrehozni a testületnek, amelyet az előző testületi ülésen választott meg. A szakértőt 

nem az önkormányzat, hanem egy egyesület delegálta. Tagjai voltak Csorba Csaba, Jelcs 

Sándor és Csóka Károly. Ez a bizottság határozta meg, hogy a pályázatok megfelelnek-e a 

törvényi előírásoknak. A bizottság megállapította, hogy az öt pályázatból három volt 

érvényes. A pályázat elbírása során a képviselő-testület döntő többséggel nem tudott egyetlen 

pályázót sem választani. Így a pályázat sikertelen lett. Új pályázat került kiírásra. A 



4 
 

pályázatkiírás módosításra került. A beadási határideje március 10. napja. Betölthető a pozíció 

április 1. napjával. A vezetői megbízatás időtartama is változott, az új kiírás szerint 3 évre 

szól a megbízatás. Dönteni kellett a megbízásról is, mivel a DSZK nem működhet vezető 

nélkül. A testület ideiglenesen megbízást adott 2 hónapra Sólyom Sándor úrnak. Március 31. 

napjáig ő vezeti az intézményt. Továbbra is az ő feladata, hogy megfelelően, szakszerűen, 

törvényesen irányítsa az intézményt. Ennyit szerettem volna elmondani a lejárt idejű 

határozatokról.  

Néhány szót szeretnék elmondani, röviden a két ülés közt tett intézkedésekről. Fontos 

kijelentenem, hogy a társasházakkal kapcsolatos jogi szabályozás továbbra is folytatódik. Dr. 

Majoros Éva ügyvédnő bevonásával történik, aktualizálásra kerülnek az iratok. Tudomásom 

szerint most az Erzsébet királyné felső része került sorra. A munka folyamatos. Fontos, hogy  

a Garázsszövetkezet ügyében is előrelépés történt, hisz egy hosszú bírósági szakasz lezárult. 

Elsődlegesen 40 tulajdonosnak ment ki az értesítés, azért csak ennyi, mert a tulajdonosi 

létszám meglehetősen nagy. A hivatalnak is, és az ügyvédnek is komoly megterhelő munkát 

ad. Az értesítőbe próbáltuk leírni, miért kerül erre sor, milyen iratokat hozzanak magukkal, 

annak érdekében, hogy az ügyintézést gördülékenyen tudjuk lebonyolítani. Fel szeretném 

hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy ez választható opció, nem kötelező. Aki szeretne élni 

ezzel a lehetőséggel, annak 10 000 Ft-ot kell fizetnie, aki nem él a lehetőséggel, annak a 

későbbiek folyamán területhasználati díjat kell fizetnie. Ez a 10 000 Ft töredék része az ezzel 

járó költségeknek.  

Február 9-én köszöntöttük Sajóbábony első 100 éves lakosát, Czeglédi Lajosnét, aki nem 

tősgyökeres sajóbábonyi, 6 éve él a Hollandkert Idősek Otthonban. Szeretném tájékoztatni a 

lakosságot, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata a Fotovoltaikus pályázaton pozitív 

elbírálást nyert. Hét intézmény napelemmel lesz felszerelve, ez valamelyest csökkenti az 

áramszámlákat. A holnapi nap lesz a lakatos műhely udvarán a szín átadás-átvétele. Bízom 

benne, hogy ezt minél hamarabb igénybe is tudjuk venni. Múlt hét szombaton volt a XI. 

pálinka és pogácsasütő verseny, az Ipari Park kultúrtermében. Mondhatni, hogy nemzetközi 

volt az esemény, hisz még Romániából is volt nevező. Ezek után szeretnék áttérni egy jó hírre 

és lesz egy szomorú és kellemetlen dolog is. A jó hír az, hogy az újság bejegyzése megtörtént. 

Tegnap megérkezett a hatóság részéről a visszajelzés, hogy az újság Bábonyinfó néven került 

bejegyzésre. Már megtörténtek az előkészületek, az újság kiadására. Ami aggasztó ebben, és 

remélem, hogy magára fog ismerni az illetékes egyesület vagy személy, jelezte nekem az 

illetékes hatóság, hogy ezen a néven szintén beadtak egy kérelmet az újság bejegyzésére. 

Ugyanarról az egyesületről illetve személyről van szó, aki bejegyeztette a SajTóbábony nevű 

újságot. Nem tudom, hogy mi volt vele a célja, az, hogy meggyőződjön róla, hogy az új 

vezetés körültekintőbb, vagy az, hogy ezt az újságot is ő akarja kiadni? Nem tudom, hogy a 

lakosság mit gondol erről, ez kinek az érdekét szolgálja? Pont arról beszéltünk, hogy azért 

akarunk kiadni egy újságot, mert nem mindenki rendelkezik internettel vagy kábeltévével, 

ahol végig tudja követni az eseményeket. Ennek ellenére van egy olyan ember, aki keresztbe 

akar tenni. Lehet, hogy ezt csak én nem értem meg. Ha már meg van a SajTóbábony, de ezt az 

előző testületi ülésen is elmondtuk, ez az ő tulajdona, nyomtassa ki és terjessze. Történt egy 

sajnálatos haláleset, a korábbi GAMESZ vezetője, volt önkormányzati képviselő Urbán József 

elhalálozott. Sajóbábony Város Önkormányzata saját halottjának nyilvánította. Az esemény 

hirtelen történt, a testületnek hirtelen kellett reagálni rá. Ilyen szabályozásunk korábban nem 

volt. Szeretném felkérni jegyző asszonyt, hogy készítse elő az erre vonatkozó rendeletet. Van 

valakinek hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, szavazásra 

teszem, aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről 

szóló tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2015. (II. 17.) önkormányzati határozata 

 

A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
  

A Képviselő-testület úgy dönt, elfogadja a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 

tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

 

2. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

megtárgyalására, elfogadására 

 

dr. Szilva István polgármester: Megfigyelhettük a napirendi pontok felsorolásánál, hogy ez 

a februári hónap nagyon fontos az önkormányzat életében, hiszen a költségvetésről 

beszélnénk, ami meghatározza az önkormányzat egész éves munkáját. Mondhatom ez már a 

bizottsági ülésen is kirajzolódott, maratoni ülés volt, épp azért, hogy egy jól átgondolt, 

igazságos költségvetést alkossunk. Bízom benne, hogy sikerül is ezt megvalósítanunk. A 

költségvetésünk kialakításánál figyelembevettük a pénzügyi előadónk által előterjesztett 

anyagot. Minden képviselő elkötelezett volt az iránt, hogy egy biztos tartalékot képezzünk, 

biztos anyagi lábakon álljon az önkormányzat, ha valamilyen pénz esetleg nem folyna be. 

Viszont a testület elkötelezett az iránt is, hogy a fejlődés hasonló ütemű vagy talán még 

nagyobb legyen. A 2015 évre tervezett beruházások száma meglehetősen sok. Igyekezett a 

testület olyan költségvetést összeállítani, ami kiszámítható és mégis takarékos. Ne csak 

feltétlen a támogatások nyilvánuljanak meg, hanem kapjanak fontos, ugyanolyan szerepet a 

beruházások. Ezzel kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani és szeretném megkérni a 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm a szót 

polgármester úr. Ahogy már polgármester úr is elmondta elég maratonira sikerült a bizottsági 

ülés. A rendszerváltás óta nem volt ilyen hosszú a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási 

Bizottság ülése, délután 3 órától hajnal 2 óráig tartott. Elmondhatom, hogy lelkiismeretes 

munkát végeztünk a költségvetés kialakításánál. A bizottság megtárgyalta az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét, 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé. Különböző beruházások vannak benne, pályázatok 

szerepelnek benne, útfelújítás, épületek karbantartása, fejlesztése. Körülbelül egy 120 milliós 

összeget szántunk arra, hogy fejlesszünk itt Sajóbábonyban. Ha ennek csak a háromnegyede 

megvalósul, annak én nagyon fogok örülni. A tartalékalapra a testület úgy tekint, mint a 

pályázatok önerő képzésére, azzal is jól gazdálkodunk, én azt gondolom, hogy egy biztos jól 

megtervezett költségvetése lesz Sajóbábony Város Önkormányzatának. 
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Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági 

Bizottság elnöke: A bizottságunk is hosszasan tárgyalta a költségvetést és jó néhány 

módosítás elhangzott. Néhány számot szeretnék elmondani a tévénézőknek. Beruházásokra 

120.750 ezer Ft, támogatásokra 11.850 ezer Ft és segélyekre 15.700 ezer Ft. A bizottságunk 

alaposan megtárgyalta és a módosításokkal,  igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta 

a tervezetet Képviselő-testület felé. 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk alaposan 

megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a tervezetet Képviselő-

testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van valakinek saját 

véleménye, hozzászólása? Én itt annyit elmondanék, hogy a költségvetésben a 

civilszervezetek és az egyesületek vonatkozásában nagyon sokáig tárgyalta a testület, akár 

negatív, akár pozitív irányba. Szerette volna némelyik egyesületet még jobban támogatni, 

mert aktívak és folyamatosan bővülnek, el akartuk ismerni a munkájukat. Amit ki szeretnék 

emelni, ami mindenkit érdekel ez a polgárőr egyesületek kapcsolatos kérdéskör. Korábban 

mindkét polgárőr egyesületnek azonos összeget különített el az önkormányzat, most viszont 

amellett tette le a voksát a testület, szeretné, hogy Sajóbábonyban egységes polgárőr egyesület 

legyen, ezért megfelezte a támogatást, 1,5 milliós keretet határozott meg a két polgárőr 

egyesületnek összesen. Ez nincs még szétbontva, bízzunk benne a fúzió létre fog jönni. Azt a 

polgárőrséget fogjuk támogatni, aki megteszi az első lépést. Korábban jóval magasabb volt 

segélyezésre elkülönített keretösszeg, mi szerettük volna részben csökkenteni, részben 

igazságossá tenni. Nekünk is be kell tartanunk a törvényi előírásokat, ennek a függvényében 

készítettük el a szociális rendeletünket és a költségvetésünket is ehhez igazítottuk. Az 

önkormányzatunk az államtól nem kap támogatást a segélyezéshez, ezt is figyelembe kellett 

vennünk a költségvetés tervezésénél. Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy 

szavazásra teszem, kérem, aki egyetért a módosításokkal elfogadott önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajóbábony Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 46. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 
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A rendelet hatálya 

 

1. §  A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 

 és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) 

 terjed ki. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

 

      652.052.-E Ft költségvetési bevétellel 

      821.928.-E Ft költségvetési kiadással 

   - 165.876.-E Ft költségvetési egyenleggel  

  állapítja meg. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

 költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

 finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza 

 meg a képviselő-testület. 

 (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

 kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

 bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

 (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

 bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 

 költségvetési maradványának igénybevételét 83.272 E Ft rendeli el. 

 (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző évi 

 költségvetési maradvány igénybevételét 82.604 E Ft rendeli el. 

 

A költségvetés részletezése 

  

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból      

  fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges) 

 (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet

 tartalmazza.      

 (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet

 részletezi.    (nemleges)   

 (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak   

  beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

 (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

 melléklet szerint részletezi. 

 (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

 önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 

 szerint hagyja jóvá. 

 (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

 polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az  éves 

 (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 

 szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 
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 államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.4.3 mellékletek szerint 

 határozza meg. 

 (8) Az Önkormányzat a kiadások között 31.998 E Ft általános tartalékot állapít meg. 

  

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a   

 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

  (2)Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás

 szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

  (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

 kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 (2)Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról 

a jegyző köteles gondoskodni. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Likai-Tóth Adél                                                                                 dr. Szilva István 

                jegyző                                                                                             polgármester 
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                                                        B E V É T E L E K                        1.1 melléklet  2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 124 493 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45 550 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 47 270 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  47 270 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 151 050 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 151 050 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 151 050 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 295 000 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 290 000 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 210 000 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 20 739 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 275 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak 1 086 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 878 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 1 000 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 500 
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7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 17 500 

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 656 052 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 165 876 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 165 876 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 165 876 

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

821 928 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 570 774 

1.1. Személyi  juttatások 220 011 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 463 

1.3. Dologi  kiadások 223 121 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 421 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 760 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 760 

1.18. Tartalékok 31 998 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 31 998 

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 251 154 

2.1. Beruházások 185 654 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 117 607 

2.3. Felújítások 60 500 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 821 928 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
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6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 821 928 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -165 876 

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) 

 (+/-) 
165 876 

 
1.2 melléklete  2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 124 493 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45 550 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 47 270 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  47 270 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   
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3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 144 543 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 144 543 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 64 543 

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 18 239 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 275 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 1 086 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 878 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 334 545 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   
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    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

334 545 

   

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 327 330 

1.1. Személyi  juttatások 139 612 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 605 

1.3. Dologi  kiadások 145 992 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 121 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

1.18. Tartalékok   

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 7 215 

2.1. Beruházások 7 215 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   
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2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 334 545 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 334 545 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)   

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) 

 (+/-) 
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1.3. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 151 050 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 151 050 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 151 050 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 216 503 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 211 503 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 13 021 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 198 482 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 2 500 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 500 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 1 000 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   
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6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 500 

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 387 553 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

    18. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 

387 553 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 136 399 

1.1. Személyi  juttatások 22 004 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 064 

1.3. Dologi  kiadások 44 051 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 300 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 560 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 560 

1.18. Tartalékok 32 420 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 32 420 

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 251 154 

2.1. Beruházások 185 654 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 117 607 

2.3. Felújítások 60 500 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 387 553 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
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6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 387 553 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)   

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) 

 (+/-) 
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1.4. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 

 

 

B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 

A B C 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 75 635 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 55 752 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 50 752 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 152 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 31 600 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   
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8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 131 387 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 131 387 

   

K I A D Á S O K 
2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 

A B C 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 131 387 

1.1. Személyi  juttatások 70 204 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 997 

1.3. Dologi  kiadások 25 426 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 760 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 760 

1.18. Tartalékok   

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   
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2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 131 387 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 131 387 

   KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)   

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) 

 (+/-) 
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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 Ezer forintban 

! 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2015. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2015. évi 

előirányzat 

B C D E 

Önkormányzatok működési támogatásai 124 493 Személyi juttatások 220 011 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 47 270 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 463 

2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  223 121 

Közhatalmi bevételek 295 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 421 

Működési bevételek 20 739 Egyéb működési célú kiadások 15 760 

Működési célú átvett pénzeszközök   Tartalékok 31 998 

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

        

 
      

        

        

        

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 487 502 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 570 774 

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 83 272 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

   Költségvetési maradvány igénybevétele  83 272 Likviditási célú hitelek törlesztése   

   Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

   Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

   Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

   Értékpapírok bevételei   Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

Váltóbevételek   Váltókiadások   

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

Működési célú finanszírozási bevételek összesen 

(14.+19.+22.+23.) 
83 272 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)   

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 570 774 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 570 774 

Költségvetési hiány: 83 272 Költségvetési többlet: - 

Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: - 
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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 Ezer forintban 

! 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2015. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2015. évi 

előirányzat 

B C D E 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151 050 Beruházások 185 654 

1.-ből EU-s támogatás 151 050 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 117 607 

Felhalmozási bevételek   Felújítások 60 500 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 17 500 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

Egyéb felhalmozási célú bevételek       

        

        

        

        

    Tartalékok   

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 168 550 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 251 154 

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 82 604 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

Költségvetési maradvány igénybevétele 82 604 Hitelek törlesztése   

Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )   Betét elhelyezése   

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai   

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

Értékpapírok kibocsátása       

Egyéb külső finanszírozási bevételek       

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 82 604 
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 

(13.+...+24.) 
  

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 251 154 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 251 154 

Költségvetési hiány: 82 604 Költségvetési többlet: - 

Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 251 154 
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3. melléklet 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 

 

Sajóbábony Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségei 

  
 

Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
MEGNEVEZÉS 

Évek Összesen 

(F=C+D+E) 

2016. 2017. 2018. 

A B C D E F 

1. nemleges                          -       

2.                            -       

3.                            -       

4.                            -       

5.                            -       

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG                    -                          -                          -                          -       

 

4. melléklet 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 

 

 

sajóbábony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat 

A B C 

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                     290 000     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel   

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                     290 000     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 

(1) bekezdése alapján. 
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5. melléklet 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 

A B C 

1. nemleges   

2.     

3.     

4. 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES 

ÖSSZEGE                                              -       
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6. melléklet 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

      Ezer forintban ! 

Beruházás  megnevezése Teljes költség 

Kivitelezés 

kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás   

2014. XII. 31-ig 

2015. évi 

előirányzat 

2015. utáni 

szükséglet 

A B C D E F=(B-D-E) 

Rendőrörs kialakítása 45 000 2015   45 000   

Foltovolatikus pályázat 30 150 2015   30 150   

Gépjárművásárlás és raklapvilla besz. 6 000 2015   6 000   

Térfigyelőkamera bővítése 5 000 2015   5 000   

WEB fejlesztés 1 000 2015   1 000   

Kemence felé filagória 600 2015   600   

Komposztáló kialakítása 500 2015   500   

KEOP pályázat Iskola Energetikai korszerűsítése 86 557 2015   86 557   

Intézmények tárgyi eszköz beszerzése 10 847 2015   10 847   

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 185 654     185 654   

      

      
 



28 
 

7. melléklet 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 

 

 

 

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 

      Ezer forintban ! 

Felújítás  megnevezése Teljes költség 

Kivitelezés 

kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás   

2014. XII. 31-ig 

2015. évi 

előirányzat 

2015. utáni 

szükséglet  

(F=B - D - E) 

A B C D E F 

Polgármesteri Hivatal Lift, tető feéújítása 51 000 2015   51 000   

Sport épület felújítása 8 000 2015   8 000   

Macont és beruházás épületének tetőszigetelése 1 500 2015   1 500   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 60 500     60 500   
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8. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 

bevételei, kiadásai, hozzájárulások 

EU-s projekt neve, 

azonosítója: 

 

Fotovoltaikus pályázat KEOP-4.10.0/N/14-2014-0422 
 

   
Ezer forintban! 

Források 2015. 2016. 2016. után Összesen 

Saját erő 1 200     1 200 

- saját erőből központi támogatás       0 

EU-s forrás 28 950     28 950 

Társfinanszírozás       0 

Hitel       0 

Egyéb forrás       0 

        0 

Források összesen: 30 150 0 0 30 150 

     
Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen 

Személyi jellegű       0 

Beruházások, beszerzések       0 

Szolgáltatások igénybe vétele       0 

Adminisztratív költségek       0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 0 0 0 0 

     

     EU-s projekt neve, 

azonosítója: 
 

   
Ezer forintban! 

Források 2015. 2016. 2016. után Összesen 

Saját erő       0 

- saját erőből központi támogatás       0 

EU-s forrás       0 

Társfinanszírozás       0 

Hitel       0 

Egyéb forrás       0 

        0 

Források összesen: 0 0 0 0 

     
Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen 

Személyi jellegű       0 

Beruházások, beszerzések       0 

Szolgáltatások igénybe vétele       0 

Adminisztratív költségek       0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 0 0 0 0 
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     Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi 

előirányzat 

     Támogatott neve Hozzájárulás  (E Ft) 

    

    

Összesen: 0 

     
 

9.1. melléklet a2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 124 493 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45 550 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 47 270 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  47 270 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 151 050 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 151 050 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 151 050 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 295 000 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 290 000 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 210 000 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 20 739 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 275 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak 1 086 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 878 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   



31 
 

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 1 000 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 500 

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 656 052 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 165 876 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 165 876 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 165 876 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 821 928 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 570 996 

1.1. Személyi  juttatások 220 011 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 463 

1.3. Dologi  kiadások 223 121 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 421 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 560 
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1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 560 

1.18. Tartalékok 32 420 

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 32 420 

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 250 932 

2.1. Beruházások 185 432 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 116 707 

2.3. Felújítások 60 500 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 821 928 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek   
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7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 821 928 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  16 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
  50 

 

 
9.1.1. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 124 493 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45 550 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
47 270 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  47 270 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 150 043 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 150 043 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 80 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 70 043 

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 18 239 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   



34 
 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 275 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 1 086 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 878 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-

n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 340 045 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 340 045 
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  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 327 330 

1.1. Személyi  juttatások 139 612 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 605 

1.3. Dologi  kiadások 145 992 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 121 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

ÁH-n belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-

n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 7 215 

2.1. Beruházások 7 215 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-

n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

ÁH-n belülre 
  

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-

n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 334 545 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   
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5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 334 545 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  9 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
  50 

 

 
9.1.2. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 151 050 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 151 050 
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3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 151 050 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 215 827 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 210 827 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 12 113 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 198 714 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 2 500 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek 1 000 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 500 

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 386 877 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   
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13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 386 877 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 135 944 

1.1. Személyi  juttatások 22 004 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 064 

1.3. Dologi  kiadások 43 776 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 300 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 15 560 

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

1.18. Tartalékok 32 240 

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 32 240 

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 250 933 

2.1. Beruházások 185 433 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 117 607 

2.3. Felújítások 60 500 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 386 877 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   
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4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 386 877 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  9 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
9.1.3. melléklet a2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 75 635 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   
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2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 65 047 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.) 60 047 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 25 225 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 34 822 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 140 682 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   



41 
 

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)   

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 140 682 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 140 682 

1.1. Személyi  juttatások 70 204 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 997 

1.3. Dologi  kiadások 25 060 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 421 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
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2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 140 682 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 140 682 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  1 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
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9.2. melléklet a2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Polgármesteri Hivatal 02 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+…+4.3.) 
  

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.3. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 98 743 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 98 743 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 98 743 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 93 663 

1.1. Személyi  juttatások 50 453 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 664 

1.3. Dologi  kiadások 19 425 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 121 
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1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 5 080 

2.1. Beruházások 5 080 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 98 743 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  16 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
9.2.1. melléklet a 2/2015. (II.18.9 önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Polgármesteri hivatal 02 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)   

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   
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8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 98 743 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 98 743 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 98 743 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 93 663 

1.1. Személyi  juttatások 50 453 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 664 

1.3. Dologi  kiadások 19 425 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 121 

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 5 080 

2.1. Beruházások 5 080 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 98 743 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  16 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
9.2.2. melléklet a2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri  hivatal (nemleges) 02 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   
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2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)   

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)   

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 
9.2.3. melléklet a 2/2015(II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Polgármesteri hivatal 02 

Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+…+4.3.) 
  

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 93 663 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 93 663 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 93 663 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 93 663 

1.1. Személyi  juttatások 50 453 
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1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 664 

1.3. Dologi  kiadások 19 425 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 121 

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 93 663 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  16 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

 
9.3. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Napköziotthonoa Óvoda 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   
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5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 67 387 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 387 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 387 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 66 625 

1.1. Személyi  juttatások 43 070 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 629 

1.3. Dologi  kiadások 11 926 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 762 

2.1. Beruházások 762 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 67 387 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  12 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
9.3.1. melléklet a2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Napköziotthonos Óvoda 03 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   
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1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 67 387 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 67 387 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 67 387 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 66 625 

1.1. Személyi  juttatások 43 070 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 629 

1.3. Dologi  kiadások 11 926 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 762 

2.1. Beruházások 762 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 67 387 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  12 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
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9.3.2. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   
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2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)   

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

 
9.3.3. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Költségvetési szerv I. 03 

Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   
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10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)   

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

 

 
 

9.4 melléklete  a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Déryné Szabadidőközpont 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   
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4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 41 815 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 41 815 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 41 815 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 40 615 

1.1. Személyi  juttatások 15 325 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 138 

1.3. Dologi  kiadások 21 152 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1 200 

2.1. Beruházások 1 200 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 41 815 

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
  4 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
9.4.1. sz. melléklet  a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Déryné Szabadidőközpont (Sport) 03 

Feladat megnevezése Önként vállalalt feladat 04 

  Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   
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1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.) 
  

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 7 780 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
7 780 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 7 780 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 7 610 

1.1. Személyi  juttatások 1 889 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
491 

1.3. Dologi  kiadások 5 230 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 170 

2.1. Beruházások 170 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 7 780 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 

(fő) 
  1 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.4.2. melléklet a 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Déryné Szabadidőközpont 03 

Önként vállalt feladat  04 

 Ezer forintban ! 

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

B C 

Bevételek   

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

Készletértékesítés ellenértéke   

Szolgáltatások ellenértéke   

Közvetített szolgáltatások értéke   

Tulajdonosi bevételek   

Ellátási díjak   

Kiszámlázott általános forgalmi adó   

Általános forgalmi adó visszatérülése   

Kamatbevételek   

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

Biztosító által fizetett kártérítés   

Egyéb működési bevételek   

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

Elvonások és befizetések bevételei   

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

  2.3.-ból EU támogatás   

Közhatalmi bevételek   

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

  4.2.-ből EU-s támogatás   

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

Immateriális javak értékesítése   

Ingatlanok értékesítése   

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

Működési célú átvett pénzeszközök   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)   

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 33 815 

Költségvetési maradvány igénybevétele   

Vállalkozási maradvány igénybevétele   

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 33 815 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 33 813 

  

  

Kiadások   

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 33 005 

Személyi  juttatások 13 436 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 647 

Dologi  kiadások 15 922 

Ellátottak pénzbeli juttatásai   

Egyéb működési célú kiadások   

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1 030 

Beruházások 1 030 
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Felújítások   

Egyéb fejlesztési célú kiadások   

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása   

Finanszírozási kiadások   

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 34 035 

  
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 3 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   

 

 

 
 

9.4.3 melléklet a  2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 03 

Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04 

  Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

A B C 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.) 
  

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   
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9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
  

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)   

   
Éves tervezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
Tájékoztató kimutatások, mérlegek 

Sajóbábony Város  Önkormányzat 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 

1. tájékoztató táblázat 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
 

  
Ezer 

forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2013. évi 

tény 

2014. évi 

várható 

2015. évi 

előirányzat 

A B C D E 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 183 521 158 149 124 493 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 104 986 45 479 46 481 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45 650 39 981 45 550 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25 274 18 404 29 146 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 3 308 3 308 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  4 303 17 595 8 

1.6. Elszámolásból származó bevételek   33 382   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 54 425 59 578 47 270 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei       

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések        

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  54 425 59 578 47 270 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás       

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   134 418 151 050 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások       

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   134 418 151 050 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   134 418 151 050 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 270 000 385 353 295 000 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 265 000 379 647 290 000 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 70 000 86 150 80 000 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói       
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4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 195 000 293 497 210 000 

4.2. Gépjárműadó 5 000 5 706 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók       

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek       

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 20 828 23 985 20 739 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke       

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 800 15 013 13 275 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke       

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 1 500 1 500 

5.5. Ellátási díjak 2 632 1 794 1 086 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 896 4 115 3 878 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése       

5.8. Kamatbevételek       

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés       

5.11. Egyéb működési bevételek 1 000 1 563 1 000 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)       

6.1. Immateriális javak értékesítése       

6.2. Ingatlanok értékesítése       

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése       

6.4. Részesedések értékesítése       

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek       

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)       

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz       

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 224 240 17 500 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 224 240 17 500 17 500 

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 753 014 778 983 656 052 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)       

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól       

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele       

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)       

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása       

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása       

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 170 140 000 165 876 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 170 140 000 165 876 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)       

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések       

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése       

13.3. Betétek megszüntetése       

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)       

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése       

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása       

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele       

    15. Váltóbevételek       

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 140 170 140 000 165 876 

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 893 184 918 983 821 928 

          

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat  
  

Ezer 

forintban 

Sor-

szám 
Kiadási jogcímek 

2013. évi 

tény 

2014. évi 

várható 

2015. évi 

előirányzat 

A B C D E 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 575 873 701 316 570 996 

1.1. Személyi  juttatások 193 494 217 866 220 011 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 858 58 514 54 463 

1.3. Dologi  kiadások 205 044 252 854 223 121 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 752 57 712 25 421 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 774 32 087 15 560 
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1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések       

1.8.    - Elvonások és befizetések   447   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre       

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre       

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások       

1.16.    - Kamattámogatások       

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   32 343 15 560 

1.18. Tartalékok 47 951 82 283 32 420 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 10 737 82 283 32 420 

1.20.    - Céltartalék 37 214     

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 317 511 261 667 250 932 

2.1. Beruházások 254 511 226 667 185 432 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   140 492 117 607 

2.3. Felújítások 23 000 30 000 60 500 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás       

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 40 000 5 000 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre       

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre       

2.12.    - Lakástámogatás       

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre       

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 893 384 962 983 821 928 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)       

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)       

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása       

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása       

5.3. Kincstárjegyek beváltása       

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása       

5.5. Belföldi kötvények beváltása       

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása       

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)       

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése       

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai       

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)       

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása       

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása       

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása       

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek       

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek       

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek       

9. Váltókiadások       

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)       

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 893 384 962 983 821 928 
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3. tájékoztató tábla 

 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 

(kedvezmények) 

 
 

 
 Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcím 

Kedvezmény 

nélkül elérhető 

bevétel 

Kedvezmények 

összege 

A B C D 

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése     

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése     

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen   3 350 

6. -ebből:            Építményadó      

7. Telekadó      

9. Magánszemélyek kommunális adója  11 200 1 200 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után      

11. Idegenforgalmi adó épület után      

12. 
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység után  
207 850 2 150 

13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 5 500 500 

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség     

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség     

16. Egyéb kedvezmény     

17. Egyéb kölcsön elengedése     

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27. Összesen: 5 500 3 850 
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Előirányzat-felhasználási terv                                                                                                  4. táblázat               

2015. évre 

              
Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

1. Bevételek 

2. Önkormányzatok működési támogatásai 10 375 10 375 10 375 10 375 10 375 10 370 10 375 10 372 10 375 10 376 10 375 10 375 124 493 

3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 7 589 7 589 3 209 3 209 3 209 3 210 3 210 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 47 270 

4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül       16 800 16 783 16 783 16 800 16 783 16 783 16 784 16 750 16 784 151 050 

5. Közhatalmi bevételek 19 149 23 304 23 784 24 583 34 302 43 402 24 583 28 225 24 583 41 000 4 038 4 047 295 000 

6. Működési bevételek 1 728 1 728 1 728 1 729 1 729 1 728 1 729 1 728 1 728 1 728 1 728 1 728 20 739 

7. Felhalmozási bevételek 1 458 1 458 1 458 1 458 1 458 1 458 1 450 1 428 1 458 1 458 1 500 1 458 17 500 

8. Működési célú átvett pénzeszközök                           

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           

10. Finanszírozási bevételek 2 701 2 615 2 701 7 135 2 380 28 925 59 333 44 245 10 212 237 2 701 2 701 165 886 

11. Bevételek összesen: 43 000 47 069 43 255 65 289 70 236 105 876 117 480 105 990 68 348 74 792 40 301 40 302 821 938 

12. Kiadások 

13. Személyi juttatások 18 334 18 334 18 334 18 335 18 334 18 333 18 336 18 334 18 334 18 334 18 335 18 334 220 011 

14. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
4 538 4 538 4 538 4 539 4 538 4 538 4 540 4 539 4 539 4 539 4 539 4 538 54 463 

15. Dologi  kiadások 12 721 12 721 14 800 12 721 18 594 52 725 18 594 14 800 14 800 25 200 12 721 12 724 223 121 

16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 560 4 561 1 358 1 358 1 358 1 358 1 385 2 704 2 705 1 358 1 358 1 358 25 421 

17.  Egyéb működési célú kiadások 146 4 300 1 024 1 024 246 1 842 1 802 1 842 2 993 247 147 147 15 760 

18. Beruházások       15 554 15 322 15 322 54 412 54 410 15 322 15 322     185 664 

19. Felújítások       8 643 8 643 8 643 15 210 6 453 6 454 6 454     60 500 

20. Egyéb felhalmozási kiadások     500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 000 

21. Finanszírozási kiadások 2 701 2 615 2 701 2 615 2 701 2 615 2 701 2 408 2 701 2 838 2 701 2 701 31 998 

22. Kiadások összesen: 43 000 47 069 43 255 65 289 70 236 105 876 117 480 105 990 68 348 74 792 40 301 40 302 821 938 

23. Egyenleg                           
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6.tájékoztató táblázat 

 

 

 

K I M U T A T Á S 

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról 

    
  

Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 
Támogatott szervezet neve Támogatás célja 

Támogatás 

összge 

1. Harmónia Életmód Egyesület Működési célú 600 

2. Sakk Egyesület Működési célú 500 

3. SVSE Működési célú 6 000 

4. Teke Szakoztály Működési célú 1 300 

5. Sportéletért Alapítvány Működési célú 250 

6. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány Működési célú 300 

7. Református Egyház Működési célú 500 

8. Katolikus Egyház Működési célú 500 

9. Nyelvi tábor Működési célú 150 

10. Családsegítő Szolgálat nyári táborok Működési célú 250 

11. Polgárőr Egyesültetek Működési célú 1 500 

12. Mobil Med Bt. (orvosi ügyelet) Működési célú 890 

13. Járóbeteg ellátás Működési célú 2 180 

14. Sajószentpéter Környéki Önkorm. Társulás Működési célú 540 

15. Virágos Bábonyért Működési célú 300 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

Összesen:   15 760 
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3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pontunk összefügg az előző napirendi 

ponttal, az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosítására vonatkozik. Itt felmerült 2014. 

évben kiadások és bevételek tekintetében kellett módosítanunk. Mondhatom azt, hogy a 

bizottságok vita nélkül fogadták el.  Megkérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottság 

véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm a szót 

polgármester úr. A 2014. évi költségvetésünket egyebek mellet többletbevétel miatt is kellett 

módosítanunk. Kevés önkormányzat mondhatja el magáról, hogy 168 millió Ft-tal fordul 

évvégén. Hála istenek jelentős bevételeket mondhat magának az önkormányzat, ami az év 

beruházásait is meghatározta, a megvalósított beruházások egész Sajóbábony lakosságának 

érdekeit fogja szolgálni. A bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítását, és 3 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé.  

 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: A bizottságunk is tárgyalta az önkormányzat 2014. költségvetési rendelet módosítását és 

az előterjesztésnek megfelelően 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a tervezetet 

Képviselő-testület felé. 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk is tárgyalta az 

önkormányzat 2014. költségvetési rendelet módosítását, és az előterjesztésnek megfelelően 5 

igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a tervezetet Képviselő-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 

nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, szavazzunk, aki egyetért az önkormányzat 2014. 

évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításával az előterjesztés 

szerint, kézfeltartással jelezze. 

  

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-

testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.26.) 

önkormányzati rendelete 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi- 

és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 



65 
 

 

1. § Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014.

 évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendeletének (a  továbbiakban 

R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 

 

  822 983 E Ft költségvetési bevétellel 

  962 983 E Ft költségvetési kiadással 

           - 140.000 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. 

 

    

 

A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: 

 

   217.866 E Ft  személyi jellegű juttatások 

     58.514 E Ft   munkaadókat terhelő járulék 

   252.854 E Ft   dologi kiadás 

      32.087 E Ft   működési célú pénzeszközátadás 

      57.712 E Ft  ellátottak pénzbeli juttatásai 

                        261.667  E Ft  felhalmozási kiadás 

    82 . 283 E Ft  általános tartalék 

 

2. § (1) A R. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mellékletei az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  mellékletek szerint 

 módosulnak. 

 (2) A R. 2.1 és a 2.2 mellékleti a 2.1 és a 2.2 mellékletek szerint módosulnak. 

 (3) A R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

 (4) A R. 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

 (5) A R 9.1…9.4.3 mellékletei a 5.1…5.4.3 mellékletek szerint módosulnak. 

3. §  A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 „3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 82.283 E Ft általános tartalékot állapít 

 meg.” 

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

Likai-Tóth Adél                                                                               dr. Szilva István   

           jegyző                                                                                                 polgármester 
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1.1. melléklet a 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 

 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 158 149 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 981 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 17 595 

1.6. Egyes jövedelempótló támogatások 33 382 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 59 578 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  59 578 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 178 418 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 385 353 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 379 647 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 86 150 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 293 497 

4.2. Gépjárműadó 5 706 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 23 985 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 013 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak 1 794 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  4 115 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek 1 563 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   
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6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 500 

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 822 983 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 140 000 

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 
981 360 

   

K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 619 033 

1.1. Személyi  juttatások 217 866 
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1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 514 

1.3. Dologi  kiadások 252 854 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 712 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 32 087 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 447 

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 32 343 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 667 

2.1. Beruházások 226 667 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

2.3. Felújítások 30 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 000 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 82 283 

3.1. Általános tartalék 82 283 

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 962 983 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 981 360 
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1.2. melléklet a 3/2014. (II.19.)  önkormányzati rendelethez 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 
 

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 140 000 

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 140 000 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 158 149 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 981 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 17 595 

1.6. Egyes jövedelempótló támogatások 33 382 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 59 578 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  59 578 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 292 490 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 212 894 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 86 151 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 126 743 

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 20 922 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 013 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   
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5.5. Ellátási díjak 1 794 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  4 115 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 451 543 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)   

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 
451 543 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 451 543 

1.1. Személyi  juttatások 177 197 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 111 

1.3. Dologi  kiadások 166 700 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 535 

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)   

3.1. Általános tartalék   

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 451 543 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    
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1.3. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 

 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú központosított előirányzatok   

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 178 418 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 73 742 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 73 742 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 73 742 

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 451 543 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)   

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)   
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4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 3 063 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek 1 563 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 500 

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 272 723 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 140 000 

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 412 723 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 134 308 

1.1. Személyi  juttatások 30 851 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 101 

1.3. Dologi  kiadások 64 751 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 272 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 333 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 333 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 667 

2.1. Beruházások 226 667 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

2.3. Felújítások 30 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 000 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 

3.1. Általános tartalék 16 748 

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 412 723 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
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8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 412 723 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -140 000 

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. 

sor) (+/-) 
140 000 

 
1.4. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Sajóbábony Város Önkormányzat 

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú központosított előirányzatok   

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 178 418 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 134 418 

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 73 742 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 73 742 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 73 742 

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 3 063 
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5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek 1 563 

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 500 

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 272 723 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 140 000 

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 
412 723 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 134 308 

1.1. Személyi  juttatások 30 851 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 101 

1.3. Dologi  kiadások 64 751 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 272 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 16 333 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16 333 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 667 

2.1. Beruházások 226 667 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

2.3. Felújítások 30 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 5 000 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 

3.1. Általános tartalék 16 748 

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 412 723 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    
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7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 412 723 

   
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -140 000 

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 140 000 
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
2
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 Ezer forintban 

! 

Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2014. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2014. évi 

előirányzat 

1 2 3. 4. 5. 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 158 141 Személyi juttatások 217 866 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59 578 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 514 

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  252 854 

4. Közhatalmi bevételek 379 647 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 712 

5. Működési célú átvett pénzeszközök   Egyéb működési célú kiadások 32 342 

6. 4.-ből EU-s támogatás   Tartalékok 82 283 

7. Egyéb működési bevételek 23 985     

8.         

9. 
 

      

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 621 351 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 701 571 

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 92 754 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  92 754 Likviditási célú hitelek törlesztése   

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Betét elhelyezése   

21.    Értékpapírok bevételei       

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 92 754 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)   

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 714 105 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 701 571 

24. Költségvetési hiány: 80 220 Költségvetési többlet: - 

25. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 12 534 
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 

    
 Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2014. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2014. évi 

előirányzat 

1 2 3 4 5 

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 178 418 Beruházások 226 667 

2. 1.-ből EU-s támogatás 134 418 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

3. Felhalmozási bevételek   Felújítások 30 000 

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 17 500 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek       

11.     Tartalékok   

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 195 918 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 261 667 

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 47 246 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 47 246 Hitelek törlesztése   

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

16. Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

17. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )   Betét elhelyezése   

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai   

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

23. Értékpapírok kibocsátása       

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek       

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 47 246 
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 

(13.+...+24.) 
  

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 243 164 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 261 667 

27. Költségvetési hiány: 65 749 Költségvetési többlet: - 

28. Tárgyévi  hiány: 18 503 Tárgyévi  többlet: - 
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3.sz. melléklet a .3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

 

 

Sajóbábony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 

keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Helyi adók                     379 647     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel   

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                     379 647     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 

(1) bekezdése alapján. 
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4. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

 

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

      Ezer forintban ! 

Beruházás  megnevezése Teljes költség 

Kivitelezés 

kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás 

2013. XII.31-ig 

2014. évi 

előirányzat 

 

2014. év utáni 

szükséglet 

1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 

KEOP-5.5.0/B/12 Általános iskola energetikai fejlesztés 140 492 2014   140 492   

Villanyhálózat bővítés 10 972 2014   10 972   

Szerver hálózat kiépítése a Polgármesteri hivatalban 1 200 2014   1 200   

Pince- borház építése 5 000 2014   5 000   

Szín építése 6 000 2014   6 000   

Forgalomtechnikai terv  500 2014   500   

Fejlesztési támogatás 44 000 2014   44 000   

Épületek felújítása 10 033 2014   10 033   

Mobil szerszámos tároló 130 2014   130   

Iskola felújítás KEOP pályázat 6 282 2014   6 282   

Nyitott szín  2 058 2014   2 058   

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 226 667     226 667   
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5.1. melléklet a  3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 158 149 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 981 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
18 404 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 17 595 

1.6. Egyes jöv.pótló támogatások 33 382 

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
59 578 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  59 578 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
178 418 

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 000 

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 134 418 

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 385 353 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 379 647 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 86 151 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 293 496 

4.2. Gépjárműadó 5 706 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 22 422 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 013 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek 1 500 

5.5. Ellátási díjak 1 794 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  4 115 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   
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7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-

n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 500 

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
17 500 

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 821 420 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 140 000 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 140 000 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 140 000 

    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 961 420 

   

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 353 599 

1.1. Személyi  juttatások 106 548 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 836 

1.3. Dologi  kiadások 173 659 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 916 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 640 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

1.8. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n belülre 
  

1.9. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

1.12. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n kívülre 
  

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   
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1.14.    - Kamattámogatások   

1.15. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
31 640 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 667 

2.1. Beruházások 226 667 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

2.3. Felújítások 30 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n kívülre 
5 000 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 

3.1. Általános tartalék 16 748 

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 632 014 

5. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 

5.3.) 
  

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2. 
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 244 428 

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 244 428 

7.4.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.5.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 244 428 

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 876 442 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  17 

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
  50 
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5.1.1. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 158 149 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 45 479 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 981 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 404 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 308 

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 17 595 

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 33 382 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 59 578 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  59 578 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 33 383 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 33 383 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 33 383 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói   

4.2. Gépjárműadó   

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   
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6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 251 110 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)   

    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 251 110 

   

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 251 110 

1.1. Személyi  juttatások 91 154 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 410 

1.3. Dologi  kiadások 135 546 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.8. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.9. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   
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1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.12. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)   

3.1. Általános tartalék   

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 251 110 

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)   

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3. Irányítzó szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)   

7.4.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.5.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 251 110 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  9 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
  50 
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5.1.2. melléklet a3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3 

  
Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 

támogatása 
  

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú központosított előirányzatok   

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei    

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.) 
  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 321 399 

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 316 399 

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 68 520 

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 247 879 

4.2. Gépjárműadó 5 000 

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   
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8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-

n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 321 399 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 68 349 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68 349 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 68 349 

    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 389 748 

   

   
  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 111 333 

1.1. Személyi  juttatások 21 470 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 631 

1.3. Dologi  kiadások 39 676 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 916 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 640 

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések   

1.7. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

1.8. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n belülre 
  

1.9. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.11. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

1.12. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n kívülre 
  

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.14.    - Kamattámogatások   

1.15. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
31 640 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 261 667 

2.1. Beruházások 226 667 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 140 492 

2.3. Felújítások 30 000 

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
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2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n kívülre 
5 000 

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 748 

3.1. Általános tartalék 16 748 

3.2. Céltartalék   

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 389 748 

5. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 

5.3.) 
  

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5.2. 
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)   

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

7.3. Irányítzó szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)   

7.4.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.5.  Pénzügyi lízing kiadásai   

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása   

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása   

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)   

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 389 748 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  8 

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 

Költségvetési szerv 

megnevezése 
Polgármesteri hivatal    N E M L E G E S  02 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   
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1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   

10. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 

  

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   



93 
 

2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)   

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak 

létszáma (fő) 
    

 

 
5.2.3. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri hivatal 02 

Feladat megnevezése Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 140 530 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   
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9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
140 530 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 140 530 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 140 530 

1.1. Személyi  juttatások 57 960 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 166 

1.3. Dologi  kiadások 23 164 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 240 

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 140 530 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  16 

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
    

 

 
5.3. melléklet a 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Napköziotthonos Óvoda  03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   
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3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 57 544 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 411 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 57 544 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 57 544 

1.1. Személyi  juttatások 37 901 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 836 

1.3. Dologi  kiadások 9 807 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 57 544 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  12 

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 
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Költségvetési szerv megnevezése Npköziotthonos Óvoda  03 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 57 544 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 411 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 57 544 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 57 544 

1.1. Személyi  juttatások 37 901 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 836 

1.3. Dologi  kiadások 9 807 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
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1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 57 544 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  12 

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
    

 

 
5.3.2. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Napköziotthonos Óvoda  N E M L E G E S  03 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   
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7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   

   

   

  Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)   

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
    

 

  

5.3.3. melléklet a 3/2014. 

(II.18.)  önkormányzati 

rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Napköziotthonos Óvoda  03 

Feladat megnevezése Állami   feladatok bevételei, kiadásai 04 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
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2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 57 544 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 411 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 57 544 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 57 544 

1.1. Személyi  juttatások 37 901 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 836 

1.3. Dologi  kiadások 9 807 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 57 544 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  12 

Közfoglalkoztatottak létszáma 

(fő) 
    

 

 

 

 

  

5.4. melléklet a 3/2014. (II.18.) 

önkormányzati rendelethez 
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Költségvetési szerv megnevezése Déryné Szabadidő Központ 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  
Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 1 563 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek 1 563 

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1 563 

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 36 125 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 36 125 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 37 688 

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 37 688 

1.1. Személyi  juttatások 9 381 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 469 

1.3. Dologi  kiadások 25 838 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   
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2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 37 688 

   

Éves engedélyezett létszám előirányzat 

(fő) 
  3 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     

 

 
5.4.1. melléklet a 3/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Déryné Szabadidő Központ 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  

Ezer 

forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 3 308 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   
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9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 3 308 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 308 

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 308 

1.1. Személyi  juttatások 1 817 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 491 

1.3. Dologi  kiadások 1 000 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 308 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  1 

 

 
5.4.2. melléklet a 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Déryné Szabadidő Központ 03 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok 01 

  

Ezer 

forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 1 563 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek 1 563 

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)   
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4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről   

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1 563 

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 32 817 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 32 817 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 34 380 

   

     Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 34 380 

1.1. Személyi  juttatások 7 564 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 978 

1.3. Dologi  kiadások 24 838 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 34 380 

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
  2 
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5.4.3. melléklet a 3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Déryné Szabadidő Központ 03 

Feladat megnevezése Állami-államigazgatási feladatok  N E M L E G E S  01 

  Ezer forintban ! 

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

1 2 3 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 
  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.  - ebből EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 
  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

4.3. - ebből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)   

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
  

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   
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     Kiadások   

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

1.1. Személyi  juttatások   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   

1.3. Dologi  kiadások   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Beruházások   

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)   

   
Éves engedélyezett létszám 

előirányzat (fő) 
    

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     

 

 

4. napirendi pont Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotására 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő kardinális kérdés kör ami sokakat érint, mégpedig 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásról szóló rendelet megalkotása. 2015. február 28-ig még a régi rendszerben működik a 

szociális ellátás. Jelentősen átalakul 2015 március 1. napjától. A foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás átkerül teljes egészében a Járási Hivatalhoz. Ebben már nem lesz az önkormányzatnak 

hatásköre. A lakásfenntartási támogatás ebben a formában megszűnik, átalakul, továbbra is 

adható. Eddig úgy működött, hogy az állam 90 %-ot adott és az önkormányzat 10 %-ban járult 

hozzá. Mivel Sajóbábony adóerőképesség szempontjából ahhoz a 261 településhez tartozik, 

akinek meghaladja egy adott szintet, ezért állami támogatásra nem jogosult. Ez a támogatás nem 

kötelező. A képviselő-testület indokoltnak tartotta a lakásfenntartási támogatás megtartását. 

Viszont egy szemléletváltást szeretne elérni, hisz ez nem jár alanyi jogon. Törvényi előírások 

miatt a feltételrendszerek között csak a jövedelem határt tudta figyelembe venni. A 

lakásfenntartási támogatás összegét egy konkrét összegben határozza meg, mégpedig 2500,-  Ft/ 

hó. Aki megfelel a feltételeknek ennyi összeget kaphat havonta támogatásként. Ezen kívül 

különböző támogatásokat határozott meg a testület a rendeletben. Hozzá kell tennem, hogy a 

képviselő-testület csökkentette az átmeneti segélyt ami,települési támogatásként fog szerepelni a 

rendeletünkben,  keretösszege egymillió forint. Mondhatom azt, hogy elkötelezett a testület 

abban, hogy segítse a valóban rászorult embereket, őket támogatnunk kell, de vissza kell 

szorítanunk a visszaéléseket. Sajnos vannak olyan emberek, akik erre rendezkedtek be. Ez már 

nem tartható, el kell mozdítani abból az álló helyzetből, hogy ne ezt a megélhetési formát 

válasszák maguknak. Megváltozott a közgyógyellátás rendszere, ez korábban nálunk kellett 

kezdeményezni, de javítson ki jegyző asszony, ha tévedek. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: Igen, ez normatív alapon és méltányossági alapon is megállapítható 

volt. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás a 1993. évi III. törvény módosításával, 



106 
 

ami március 1. napjával lép hatályba, megszűnt. Megszűnt a méltányossági ápolási díj is. Az 

önkormányzatnak lehetősége van arra, amint azt polgármester úr is említette, hogy Sajóbábony 

tekintetében saját költségvetése terhére megállapítsa az önkormányzat milyen támogatás, milyen 

feltétel mellett biztosít 2015. március 1. napjától, ugyanis ez a helyi rendelet hatályba lépésének 

napja. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a rendeletet alkossa meg, léptesse 

hatályba március 1. napjával. A rendelet foglalja magába azt a rendelkezést, hogy az 

önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki önhibáján kívül 

nehéz helyzetbe került, megélhetése veszélyeztetett. A települési támogatás magába foglalhat 

olyat, mint gyógyszertámogatás, iskola évkezdési támogatás, tüzelő támogatás, sorolhatnám, az 

önkormányzat anyagi lehetőse szab csak határt. A támogatás pénzbeli és természetbeni formában 

is nyújtható. A korábban megszokott támogatási formákat igyekeztünk átvenni az előző szociális 

rendeletünkből. Továbbra is biztosítja az önkormányzat a szülési támogatást, aminek az összege 

50 000 Ft, a temetési segélyt, aminek változik az elnevezése, ezután temetési támogatásként 

szerepel a rendeletünkben. A lakásfenntartási támogatásról polgármester úr részletesen 

beszámolt, ennek az összege egységesen,  2500 Ft / hónap lesz. 

 

dr. Szilva István polgármester: Még annyival szeretném kiegészíteni, hogy a szülési támogatás 

feltétele a 23. életévét betöltött, első gyermekét szülő nőt egyszeri 50 000 Ft támogatásban 

részesíti az önkormányzat. Nagyvonalakban ennyit szerettem volna összefoglalni a szociális 

rendelettel kapcsolatban.  

 

Rontó András képviselő távozik a teremből, jelen van 6 fő képviselő, az ülés határozatképes, a 

tanácskozás folyamatos. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek hozzászólása, megadom a szót Csóka Károly 

képviselőnek. 

 

Csóka Károly képviselő: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a Szociális kerekasztal tagjai 

közé szeretnénk delegálni a háziorvost és a gyógyszerészt. 

 

dr. Szilva István polgármester: A törvény értelmében létre kell hozni egy szociális 

kerekasztalt. Vannak kötelező tagjai, illetőleg lehetőség van delegálni tagokat. Mi azt gondoltuk, 

hogy akkor működik hatékonyan, ha a tagjai közé választjuk a háziorvosokat, itt mindkét 

háziorvos értendő, akik elmondhatják a tapasztalataikat, illetve a gyógyszerészt is. Napi 

kapcsolatban vannak a lakossággal, rendelkeznek olyan releváns információkkal, ami a 

rászorultság tekintetében hasznos lehet a számunkra.  

 

Sólyom Sándor képviselő: A jogszabályváltozás következtében, minden településen szűkült a 

támogatás lehetősége. Igaz, a "huncutkodókat" jó, ha kizárjuk az ellátó rendszerből. Esetleg 3-4 

hónap múlva célszerű lenne, ha valamilyen tájékoztatást kaphatnánk, hogy mi a tapasztalat, 

esetleges szükséges-e változtatásokat tenni. Én azt javasolom, hogy erre térjünk majd ki. 

 

dr. Szilva István polgármester: Igyekeztem körbejárni, hogy a  környező települések hol 

húzzák meg a határt, milyen feltételeket írnak elő. A tapasztalatok birtokában elmondhatom, 

hogy a rendeletünk a legliberálisabb, legdemokratikusabb, a törvényeket betartó módon 

fogalmaztuk meg. Vannak olyan önkormányzatok, ahol drasztikus feltételeket is beépítettek a 

rendeletbe, amelyekkel egyet tudok érteni, és továbbra is vannak olyan emberek, akik valóban 

rászorultak. Mi az arany középutat választottunk. Igen, vissza fogunk rá térni, mert ha valahol 

szigorúan húztuk meg a határt, azon enyhítünk, ahol szükséges a szigorítás azt megtesszük. 
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Jegyző asszony is azt a sémát próbálta követni, hogy óvatosan, még nem tudjuk, még nem forrta 

ki magát. Megadom a szót Bencs Gábor képviselőnek. 

 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm a szót 

polgármester úr. Először szeretném megfogalmazni a magánvéleményem, majd ismertetem a  

Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság álláspontját. A bizottsági ülésen hosszasan 

tárgyaltuk és alaposan körbejártuk, hogy milyen módon változtak a jogszabályok. 

Mindenféleképen szerettük volna az olyan támogatásokat előnybe részesíteni, ami úgymond 

olyan értékteremtő támogatások, gondolok itt a szülési támogatásra, a tanszertámogatásra, a 

Bursa Hungarica támogatásra.  Ahogy a polgármester úr elmondta önkormányzatunk nem 

jogosult normatív támogatásra az adóerőképességünk miatt. Igen ám, de akkor ezt a pénzt 

valahonnan el kell venni.  Vannak olyan dolgok, amit én személy szerint feltételként szabnék 

gondolok itt, arra akinek az önkormányzat felé köztartozása van, azt ne támogassa, aki az 

állampolgári kötelezettségének nem tesz eleget. Ezt a törvény nem teszi lehetővé. A 

médiumokból lehetett hallani, hogy Demeter Ervin kormánybiztos már aggályát fejezte ki, azzal 

kapcsolatosan, hogy a települések olyan szabályozást akarnak, amellyel minimálisra akarják 

csökkenteni ezen kiadásokat. Én úgy gondolom, hogy ha a rendelet megérett arra, hogy 

szükségessé válik a rendelet megreformálása, a testület nem lesz rest és újra meg fogja tárgyalni.  

Összefoglalva  bizottság  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet  megalkotását 2 igen egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Rontó András képviselő a terembe megérkezik, jelen van 7 fő képviselő, a tanácskozás 

folyamatos. 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A bizottságunk is alaposan 

megtárgyalta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotását 5 igen, egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolta  Képviselő-testület felé. 

 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: megtárgyalta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotását 4 igen, egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolta Képviselő-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: A szociális támogatás tekintetében abba az irányba kívánunk 

elmozdulni ahol a célhoz kötöttséget helyezzük előnybe. Hiszen célzottan akarunk adni 

támogatást, mint például az elmúlt ülésen megszavaztuk az ingyenes óvodai étkezetést. Nem úgy 

akarunk segíteni, hogy a rászorulónak adunk a zsebébe 10 000 Ft-ot, hanem úgy, hogy leveszünk 

a válláról terhet azzal, hogy nem kell a gyereknek étkezést fizetni. Én úgy gondolom, hogy ezek 

a támogatások mérhetőek. Ezekre van szükség hosszabb távon. Van valakinek kérdése, 

észrevétele javaslata? Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy 

szavazzunk, aki egyetért a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet megalkotásával az, kézfeltartással jelezze. 

  

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdésében a) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó 

hatáskörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § 

(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-

ában, 48. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

szabályozására az alábbiakat rendeli el: 

 

I. fejezet  

 

A rendelet hatálya  

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a Sajóbábony városban lakóhellyel rendelkező  

 magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott  

 személyekre.  

2. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed a települési támogatás keretében adható alábbi  

 ellátásokra:  

  a) rendkívüli települési támogatás  

  b) lakásfenntartási támogatás  

  c) temetési támogatás 

  d) köztemetés 

  e) tanszertámogatás 

  f) szülési támogatás  

 (2)  A rendelet hatálya kiterjed a következő személyes gondoskodást nyújtó   

 ellátásokra:  

  a) étkeztetés  

  b) házi segítségnyújtás  

  c) családsegítés  

  d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

 

 

II. fejezet  

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások  

 

Rendkívüli települési támogatás  

 

3. § (1)  Rendkívüli települési támogatás nyújtható:  

  a) élelmiszerre,  

  b) ruhaneműre,  

  c) gyógyszerre, 
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  d) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,  

  e) tüzelőre,  

  f) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra,  

(2)   Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a  

 családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó  

 jövedelem nem haladja meg:  

  a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150  

 %-át,  

  b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi  

 nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.  

 (3)  Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint   

 természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési  

 díjának megfizetésére, gazdálkodást segítő támogatásra. 

(4)  A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet   

 számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb  

 segélykérelmét el lehet utasítani.  

(5)   A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás   

 biztosítása érdekében a családgondozó részére is kiutalható. A pénz felvételére  

 jogosult köteles a felhasználásról elszámolni.  

(6)   Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő  

 kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal  

 nyújtható.  

(7)   A (2), valamint (7) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő  

 esetekben el lehet térni, különösen:  

  a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,  

  b) nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető, és önhibán kívüli kiadások  

  c) elemi károsultság,  

  d) baleset,   

  e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.  

(8)   Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek  

 biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli   

 települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül   

 lakásfenntartási támogatásban.  

(9)  Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására  

 tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési   

 támogatás, ha kérelmező nem részesül az e rendeletben meghatározott   

 gyógyszertámogatásban. 

 

Temetési támogatás 

 

4. § (1)  Temetési költségek viseléséhez temetési támogatás annak  állapítható meg, akinek 

a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450  %-át. 

(2)  A temetési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő, vagy a halotti 

anyakönyvi kivonat kiállítását követő 60 napon belül kell benyújtani. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

(3) A temetési támogatás összege 50.000 Ft. 
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(4)  A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét 

az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a 

számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni. 

 

Köztemetés  

 

5. §  A köztemetési költség megtérítése elengedhető,  

  a) ha az elhalt vagyontalan,  

  b) ha az elhalt gyermeke intézeti nevelésben volt, vagy a szülők különélése 

 miatt nem tartották a kapcsolatot, az elhalt a gyermek neveléséről,   

 gondozásáról soha nem gondoskodott,  

  c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

  meg a 3. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatárt.  

 

 

Lakásfenntartási támogatás  

 

6. § (1)  Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez  

 lakásfenntartási támogatást nyújthat.  

 (2)  Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több  

 lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás  

 hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a  

 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

 rendelkezései az irányadók.  

 (3)  Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás   

 formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz  

 kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a  

 legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a jogosult  

 részére készpénzben is kiutalható.  

(4)  Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha  

 a) a háztartásban élők egy főre jutó  jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, 

feltéve, hogy a lakásfenntartás figyelembe vehető költsége a háztartás havi 

összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja, 

 b) vagyonnal nem rendelkezik.  

(5) Lakásfenntartás költségeként figyelembe vehető kiadások 

 a) közös költség, 

 b) önkormányzati lakás lakbére 

 c) gáz-, áram-, víz-, csatornahasználat, fűtőanyag költsége. 

(6) A költségként figyelembe vehető kiadásokat háromhavi, a kérelem benyújtását 

megelőző (5) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni. 

 (7)  A támogatás minden komfortfokozatú lakásra megállapítható.  

 (8)  Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható  

 meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  

 (9)  A támogatást  6 hónapra kell megállapítani oly módon, hogy a 15-ig beérkezett  

 kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a  

 15-e után érkezett kérelmek esetében a támogatást  a kérelem beadását követő  

 hónap 1. napjától kell megállapítani.  
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 (10)  A megállapított támogatást elsődlegesen közüzemi szolgáltatók részére kell  

 átutalni. Az átutalást követően a támogatottak adatait és az átutalt összeget az  

 érintett szolgáltatókkal közölni kell  

 (11)  A kérelmet évközben folyamatosan lehet benyújtani.  

 (12)  A lakásfenntartási támogatás havonta 2.500 Ft. 

 

Ápolási támogatás 

 

7. § (1) Az önkormányzat méltányosságból ápolási támogatást állapíthat meg annak  

 a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,  

 gondozását végzi. 

 (2)  Az ápolási támogatás akkor állapítható meg, ha az ápoló családjában az egy 

 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg. 

 (3)  Az ápolási támogatás havi összege 21.240 Ft. 

 

Tanszertámogatás 

 

8. §   (1)  Az Önkormányzat a sajóbábonyi állandó lakosú általános iskolai, középiskolai  

 és felsőoktatási intézményben tanuló diákok tanulmányaival járó anyagi   

 terheinek enyhítésére tanszertámogatást biztosíthat. 

    (2)  A tanszertámogatás összegét minden év kezdetekor a képviselő-testület   

 állapítja meg. 

 

Szülési támogatás 

 

9. §  Az Önkormányzat a sajóbábonyi állandó lakosú első gyermekét szülő 23.  

 életéven felüli édesanyát egyszeri, 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti. 

 

III. fejezet  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

 

Étkeztetés  

 

10. § (1)  Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi  

 egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve  

 eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. 

 (2)  Étkeztetés vonatkozásában szociálisan rászorult az, aki 

  a) 65. életévét betöltötte, vagy 

  b) átmenti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú vagy  

  c) fogyatékkal élő vagy 

  d) szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg vagy 

  e) hajléktalan, 

 (3)  A kérelmezőnek a (2) bekezdésben megjelölt feltételek közül legalább   

 egy feltételnek kell megfelelni. A (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti   

 egészségügyi  állapotra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a kérelmező  

 háziorvosa vagy szakorvosa igazolja. 

 (4)  Az Önkormányzat gondoskodik az egészségi állapotuk miatt rászorulók   

 ebédjének térítésmentes házhozszállításáról. 
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 (5)  Az Önkormányzat az étkeztetés feladatát a Szociális Étkezde bevonásával  

 látja el. 

 

Házi segítségnyújtás  

 

11. § (1)  Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik  

 otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem   

 gondoskodnak.  

    (2)  A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a  rászorulók személyi és  

 környezeti tisztaságáról, napi egyszeri étkeztetésükről,  érdekeik védelméről  

 és lelki gondozásukról.  

    (3)  Nem részesíthető házi segítségnyújtásban, aki fertőző beteg, illetve aki   

 önmagára és környezetére veszélyt jelentő állapotban van. 

   (4)  Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról a  

 Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulással kötött megállapodás  

 alapján gondoskodik.   

 

 

Családsegítés  

 

12. §  (1)  A családsegítő szolgálat a megelőző tevékenységek körében az alábbi   

 feladatokat látja el:  

  a) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja  

 a nagy  számban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma  

 okait és jelzi  azokat az illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;  

  b) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet,  

 ennek keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási  

 intézmények, gyermekjóléti szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek,  

 egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.  

  (2)  Az Önkormányzat a családsegítés feladatellátását a Miskolc Környéki   

 Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján látja el. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 

 

13. §  Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgálat  

 feladatellátását a Sajószentpéteri Környéki Önkormányzati Társulással kötött  

 megállapodás alapján látja el. 

 

IV. fejezet  

 

Szociálpolitikai Kerekasztal  

 

14. § (1)  Sajóbábony  Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt    

 (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és gondoskodik működésének   

 feltételeiről.  

   (2)  A Kerekasztal feladata a szociális ellátórendszer működésének segítése,   

 továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a helyi igények felmérése és az  

 önkormányzat felé közvetítése.  

   (3)  A Kerekasztal tagjai:  

  a) Sajóbábony Város Polgármestere,  
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  b) szociális, és gyermekjóléti alapellátásokat biztosító szerv vezetője és az  

 általa megbízott családgondozó, 

  c) Művelődési-, Ifjúsági-, és Sport Bizottság képviselője,  

  d) helyi köznevelési intézmények vezetői,  

  e) a polgármester által meghívott, alapító okirata szerint szociális    

 tevékenységet folytató civil szervezet képviselője,  

  f) Sajóbábonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 

  g) egyházközségek képviselői,  

  h) háziorvosok, 

  i) gyógyszerész. 

 (4)  A Kerekasztal első ülését a polgármester hívja össze. A Kerekasztal első ülésén  

 egyszerű szótöbbséggel saját tagjai közül választja meg elnökét.  

 (5)  A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, ezen túlmenően a  

 Kerekasztal maga határozza meg működésének és ülésezésének rendjét, a  

 különböző civil és karitatív szervezetek közül az állandó meghívottak névsorát.  

 (6)  A kerekasztal ülései nyilvánosak. 

 

 

V. fejezet  

 

Eljárási szabályok 

 

15. § (1) Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: 

 Képviselő-testület) e rendelet szerinti hatáskörét - a lakásfenntartási támogatás 

kivételével - a polgármesterre ruházza át. 

(2)  Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első 

fokon a jegyző dönt. 

(3)  A polgármester és a jegyző átruházott hatáskörben hozott határozata ellen a 

Képviselő-testületnek címzett, de a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalhoz 

(továbbiakban: Hivatal) benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.  

   (4)  E rendelet által szabályozott ellátások megállapítására irányuló eljárásra a 

 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

 évi CXL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

 évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és gyámügyi 

 igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott 

 kormány és miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 Az ellátás igénylése 

 

16. § (1)  Az e rendeletben foglalt pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozó kérelmet az  

 1. melléklet, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet, a   

 szociális alapszolgáltatásokat a 3. melléklet szerinti nyomtatványon a   

 Hivatalnál lehet benyújtani. 

 (2)  A kérelemben a kérelmező köteles nyilatkozni saját és – a szociális   

 alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem kivételével – a vele közös  

 háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmi és vagyoni viszonyairól. 

 3)  A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát, továbbá az ellátás   

 megállapítása esetén a jogosultsági feltételek fennállását a Hivatal bármikor  

 ellenőrizheti. 
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 (4)  A rendelet hatálya alá tartozó ellátások igénylése esetében elektronikus   

 ügyintézésre nincs lehetőség. 

 (5)  Az ellátás megállapítására irányuló kérelemhez, amennyiben adategyeztetés  

 szükséges az alábbi iratok fénymásolásának becsatolása kérhető: 

  a) személyazonosság igazolására érvényes személyazonosító igazolvány, vagy  

 a személyazonosságot igazoló más érvényes okmány, 

  b) lakcím igazolására, lakcímkártya, 

  c) amennyiben a kérelem nyomtatványon a Társadalombiztosítási    

 Azonosító jel nem kerül feltüntetésre, a  Társadalombiztosítási   

 Azonosító Jelet igazoló kártya, 

  d) jövedelemigazolás, 

  e) gyermek anyakönyvi kivonata, 

  f)18. évet betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás, 

  g) a házasságot felbontó, a tartásdíjat megállapító bírósági végzés, ezek   

 hiányában a  szülők nyilatkozata. 

 (6)  A jövedelem igazolható: 

 a) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolással, 

 b) nyugdíjszelvénnyel, 

 c) hatóság által hozott határozattal vagy kiállított hatósági  bizonyítvánnyal, 

 d) bankszámlakivonattal, 

 e) büntetőjogi felelősség mellett tett nyilatkozattal. 

(7)   Támogatás igénylése esetén a felhasználási céljától függően a (5)  bekezdésben 

meghatározottakon felül a kérelemhez csatolni kell: 

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát és amennyiben a 

 támogatást nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igénylik, akkor az 

elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is, 

b) gyógyszertár által beárazott, gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolást, 

c) ápolásra, gondozásra szoruló tartós beteg tényét igazoló háziorvosi 

szakvélemény, 

 d) elemi kár okozta helyreállítási költségekről készített kimutatást, 

 e) a közüzemi vagy más tartozást igazoló számlát, 

 f) a felhasználási célt igazoló egyéb iratot, dokumentumot, nyilatkozatot. 

 (8)  Támogatás megállapítására irányuló eljárásban a hivatal környezettanulmányt  

  vehet fel.  

 

Az ellátás igénybevétele 

 

17. § Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe  

 venni, a távolmaradást az önkormányzatnál be kell jelenteni. A bejelentést  

 követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj   

 fizetésének kötelezettsége alól. 

 

A pénzbeli ellátások folyósítása és elszámolása, 

a térítési díjak megállapítása, befizetése 

 

18. § (1)  A pénzbeli ellátások folyósítása postai úton vagy pénzintézeti átutalással   

 történik. 

 (2) Az eseti pénzellátásokat a megállapítást követő 10 napon belül kell   

 folyósítani. 

 (3)  A havi rendszerességgel megállapított szociális ellátásokat – ha jogszabály  
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másként nem rendelkezik – utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. 

(4)  Azonnali intézkedést igénylő esetben a megállapított önkormányzati segély 

kifizetése házipénztárból engedélyezhető. Ezt a megállapító határozatban 

rögzíteni kell. 

 (5)  A hatáskört gyakorló képviselő-testületi szerv döntése alapján az    

 önkormányzati segélyben részesült személy kötelezhető a pénzbeli   

 juttatás felhasználásáról történő elszámolásra, melynek alapja számla   

 vagy nyugta. 

 (6)  A szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetésért és a házi    

 segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni. Az étkezési térítési díj  

 mértékét a rendelet 4. melléklete állapítja meg. 

 (7)  A térítési díjat a kötelezett az igénybe vételt követő hónap 10. napjáig fizeti  

 meg az önkormányzat számára. 

 

 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések  

 

19. § (1)  E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

    (2)  Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.  

    (3)  Hatályát veszti Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  

szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati 

rendelete.  

 

 

 

       Likai-Tóth Adél                                                                                  dr. Szilva István 

             jegyző                                                                                              polgármester 
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1. melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

K é r e l e m  
 

 

Kérelmező: 
Neve: .......................................................................... Születési neve: ...................................................  

Anyja neve: ....................................................................... TAJ száma: .................................................  

Születési helye, ideje: ........................................................ Állampolgársága: .......................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

Elérési lehetősége: ..................................................................................................................................  

A lakásban életvitelszerűen együtt élő, közeli hozzátartozók: 

 

Név 

(anyja neve) 

Születési hely, idő Rokoni kapcsolat Jövedelem 

    

    

    

    

 

 

 Név Születési hely, idő Kapcsolat, 

   együttélés minőség 

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 ..............................................   ..............................................   ..............................................  

 

A támogatást az alábbi okból igénylem: 

 

 élelmiszerre 

 ruhaneműre 

 gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetése 

 tüzelőre 

 megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra 

 temetési költségekre 

 gyógyszerre 

 egyéb: ........................................................................................................................................  

 

 

Haláleset esetén kitöltendő: 

 

Elhunyt neve: .............................................................. Lakcíme:  .................................................  

Haláleset dátuma: ....................................................... Hozzátartozói minőség: ...........................  

A temetés összköltsége: .............................................  
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A támogatás kifizetésének formája: 

 

 postai úton 

 bankszámlára, számlaszám: ......................................................................................................  

 

A támogatás igénylésének indokolása: 

 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Vagyoni adatok 
 

1. Ingatlantulajdon: 

 .............................................. város/község ...................................................... út/utca 

 .............................................. hsz., 

alapterülete:  ..................... m
2
, tulajdoni hányad  .......................... , a szerzés ideje: ............. év. 

Becsült forgalmi érték:  ......................... Ft. 

 

2. Gépjármű 

személygépkocsi:  ...................................... típus:  .................................. , rendszám:  ........................... , 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................. ……….év. 

Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft. 
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Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban 

élő egyéb 

rokon 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), 

korhatár előtti ellátás, szolgálati 

járandóság, balettművésze-ti 

életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak 

járadéka, a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: 

GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 

kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó 

jövedelme 
      

8. A család összes nettó 

jövedelmét csökkentő tényezők 

(fizetett tartásdíj összege) 

      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 



119 
 

Hozzájárulok a kérelemben és nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban 

történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a benyújtott okmányok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti. 

 

…………., ………………………………….. 

 ……………………………………… 

  kérelmező aláírása 
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2. melléklet a 4./2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

a települési támogatás keretében adható 

 lakásfenntartási támogatás megállapításához. 

 

1. Személyi adatok 

 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:........................................................................................................................................ 

 

Születési neve: …..................................................................................................................... 

 

Anyja neve:  ............................................................................................................................ 

  

 Születés helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................... 

 

Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám..................................... település……………utca/út/tér 

.............. házszám ............ .épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

 

Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám................................................................ település 

......................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház .............. 

emelet, ajtó. 

 

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□ □□□ 

 

Állampolgársága:..................................................................................................................... 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................. E-

mailcím(nem kötelező megadni): ........................................................................................ 

 Kérelmezővel közös háztartásban élők száma…………..fő  

(Életvitelszerűen azonos lakcímen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők száma) 

2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 
 

 A B C D 
 

 
Név 

(születési név) 

Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

A kérelmező családi körülménye:  

 □    egyedül élő. 
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3. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

 

 A B C 
 

 A jövedelem típusa Kérelmező 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő további  

személyek 
 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

      

 

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

      

 

3. 
Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 
    

 

 
 

 

4. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
      

 

5. 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

      

 

6. Egyéb jövedelem    
 

 
  

 

7. Összes jövedelem    
 

 
  

 

4. Lakásviszonyok 

A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2. 

A lakásban tartózkodás jogcíme: ............................................................................................. 

5. Nyilatkozatok 

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: …...................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 

.................................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

A lakásfenntartási támogatás elsősorban természetbeni ellátásként nyújtható.  

Kérem megjelölni, mely szolgáltató felé kéri a támogatás jóváírását. 

 

ÉMÁSZ azonosító száma: …………………………………………………………………... 

TIGÁZ azonosító száma:……………………………………………………………...…….. 

ÉRV azonosító száma:  ………..……………………………………………………………. 

Egyéb: ……………………………………………………………………………………….. 

6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 
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b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

7. Nyilatkozom, hogy egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem 

rendelkezem, lakás hasznosításából jövedelmem nem származik, vagyonom nincs. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 Sajóbábony, …..…..  .................................. 

     .................................................................. 

.................................................................. 

  

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

              kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási 

hellyel is rendelkezik. 

 

- Csatolni kell : 

- Igazolás, hogy milyen minőségben lakik a lakásban (tulajdonlap, adásvételi 

szerződés, bérleti szerződés stb), 

- Közüzemi számlák ( fogyasztói azonosítók ) 

- A család jövedelmére vonatkozó igazolásokat. 

Iskolalátogatási bizonyítvány (nagykorú, nappali tagozaton tanulók esetében) 

 

A rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, 

a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell igazolni. 

 

A kérelem benyújtásakor minden esetben hozza magával a személyazonosító 

igazolványokat, lakcímkártyákat, társadalombiztosítási azonosítókat (TAJ- kártya) a 

háztartás minden tagjára vonatkozóan! 
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3. melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

K é r e l e m  

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 
 

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:  

Név: ........................................................................................................................................................  

Születési név: ..........................................................................................................................................  

Anyja neve: ............................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .............................................................................................................................  

Családi állapota: .....................................................................................................................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

Állampolgársága: ...................................................................................................................................  

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ...............................................................................  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................  

Telefonszáma: ........................................................................................................................................  

 

Tartására köteles személy: 

 

Név: ........................................................................................................................................................  

Születési név: ..........................................................................................................................................  

Anyja neve: ............................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .............................................................................................................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

Telefonszáma: ........................................................................................................................................  

 

Legközelebbi hozzátartozójának vagy törvényes képviselőjének adatai*: 

 

Név: ........................................................................................................................................................  

Születési név: ..........................................................................................................................................  

Anyja neve: ............................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .............................................................................................................................  

Lakóhelye: ..............................................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ................................................................................................................................  

Telefonszáma: ........................................................................................................................................  

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:  

 

2.1 Étkeztetés 

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: .................................................................................  

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ...........................................................................  

Az étkeztetés igénybevételének módja: elvitel házhozszállítás 

2.2 Házi segítségnyújtás 

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: .................................................................................  

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ...........................................................................  

Milyen típusú segítséget igényel: 
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– segítség a napi tevékenységek ellátásában 

– bevásárlás, gyógyszerbeszerzés 

– személyes gondozás 

– egyéb, éspedig ...........................................................................................................................  

 

Mint ellátást kérelmező hozzájárulok, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében, jelen egészségi 

állapotra vonatkozó igazolást a Szolgáltató részére, háziorvosom/kezelőorvosom kiadja. 

 

Jövedelmi adatok: (kiskorú kérelmező esetén a családtagokra vonatkozóan is kitöltendő) 

 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 

jövedelem: 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más 

önálló tevékenységből származó jövedelem: 

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások:  

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:  

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:  

Egyéb jövedelem:  

Összes jövedelem:  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 

térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

 

Egyéb megjegyzés, nyilatkozat a jövedelemmel és a jogosultsággal kapcsolatban: 

 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

……………, .......................................... 

  ....................................................................... 

 az ellátást igénybe vevő  

 (törvényes képviselő) aláírása 
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4. melléklet a 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 

(186 Ft / adag) 

0 0 0 

1 – 28.500 50 93 Ft 

28.501-  100 186 Ft 

 

 

 

 

 

Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 

(228 Ft / adag) 

42.750 -85.500 100 228 Ft 

 

 

 

Ft / fő / hó Fizetendő % Szociális étkeztetés 

(295 Ft / adag) 

85.500 - 100 295 Ft 
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5. napirendi pont: Előterjesztés a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 

rendelet módosítására 

 

dr. Szilva István polgármester: A képviselő-testület egyöntetű véleménye, hogy nagyon jó 

kezdeményezés. Nagyon jó dolog, hogy van egy ilyen lehetősége a fiatalnak, aki 35 életévét nem 

töltötte be, az első lakását vásárolja. Az eddigi szabályozás alapján 250 000 Ft -ot kamatmentes 

kölcsön kaphattak. A mostani rendeletmódosításnak a célja, hogy ezt az összeget felemelje 300 

000 Ft-ra. Ez nem egy nagy összeg, de a mai hitelezési rendszert figyelem bevéve ez nagy 

segítség a fiatal részére, tekintve, hogy kamatmentes kölcsönről beszélünk. Kérdezem a 

képviselőtársakat van valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs megkérem a 

bizottságokat ismertessék álláspontjukat. 

 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta 

mellszélességgel támogatja az első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló  önkormányzati  

rendeletének módosítását és azt előterjesztésnek megfelelően, 3 igen, egyhangú szavazattal, 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: A bizottságunk is támogatja azt, hogy a támogatás összegét 250 000 Ft-ról,  300 000 Ft-

ra emeljük Az első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló önkormányzati rendeletének 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően, 4 igen, egyhangú szavazattal, elfogadásra javasolja 

a képviselő-testület felé. 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A fiatalok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően, 5 igen, egyhangú szavazattal, elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 

nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért a fiatalok első 

lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 6/2007. (III.28.) rendelet módosításával az előterjesztés 

szerint, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 

A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 6/2007. (III.28.) rendelet módosításáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § l. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1.§  A rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

  A támogatás mértéke a 300 ezer forintot nem haladhatja meg.  

 



127 
 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

3.§  A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

  Likai-Tóth Adél        Dr. Szilva István 

         jegyző           polgármester 
 

6. napirendi pont: Előterjesztés a temető használatának rendjéről szóló rendelet 

megalkotására 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő két napirendi pontunk szorosan kötődik   A 

rendelet  a temetőhasználatával kapcsolatos szabályozás, korábban íratlan szabályként működött. 

A kapcsolat megtörtént az egyházzal. Tehát ugyanazok kerültek rögzítésre, semmi változást nem 

jelent a lakosság számára. Ez egy törvényi előírás, ennek mi eleget tettünk.  

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A temetőhasználatával kapcsolatos rendelet-tervezet megtárgyalása 

előtt szeretném nyomatékosan kihangsúlyozni, a rendelet a temetkezés költségein nem változtat.  

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a 

temető használatának rendjéről szóló rendelet önkormányzati rendeletének módosítását az 

előterjesztésnek megegyezően, és azt 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület felé. 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: A bizottságunk is megtárgyalta a temető használatának rendjéről szóló rendelet 

önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztésnek megegyezően, és azt 4 igen, 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: A Művelődési bizottság is 

megtárgyalta a temető használatának rendjéről szóló rendelet önkormányzati rendeletének 

módosítását az előterjesztésnek megegyezően, és azt 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 

nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért a temető 

használatának rendjéről szóló rendelet megalkotásával az előterjesztés szerint, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete 

 

A temető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotásáról 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6.§ (4) bekezdésében, 16.§-ában, 40.§ (3) 

bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§  (1)  A rendelet hatálya kiterjed  Sajóbábony város közigazgatási területén lévő belterületi  

 Sajóbábony 641/1 hrsz-ú köztemetőre (a továbbiakban: temető), annak fenntartására, a 

temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira, a temető látogatóira, 

valamint a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatókra.  

 

(2)   Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint a Ttv. 5. 

§ (3) bekezdésében részére előírt kötelező közszolgáltatási feladatáról a Sajóbábonyi 

Református Egyházközséggel (továbbiakban: tulajdonos) kötött megállapodásban 

foglaltak alapján gondoskodik. 

2.§ Amennyiben a temető Tulajdonosa a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait 

gazdálkodó szervezet útján látja el, az arra vonatkozó gondnoki/feladatellátási szerződést 

meg kell küldenie az önkormányzat részére.  

 

A temető használati rendje 

 

3.§  Az önkormányzat a temető fenntartásához kapcsolódóan gondoskodik a közüzemi díjak 

megfizetéséről (hulladékszállítási, víz-, szennyvíz-, villanydíj).  

 

4. § (1)  A temetőben sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.  

(2)  A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 

Valamennyi koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint a sírok díszítéséből 

adódó bárminemű hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell 

elhelyezni. A temetőben keletkezett hulladék kijelölt helyen történő elhelyezése 

díjmentes.  

(3)  A síremléképítés és –felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem 

helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani. 

(4)  A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral közlekedni tilos. 

Ez alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, 

valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók. 

(5)  Az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek a 

temető Tulajdonosának engedélye alapján közlekedhetnek gépjárművel a temető 

területén. 

 

5.§ A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik 

tanúsítani. 
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6.§ A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint köteles 

gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne 

veszélyeztesse.  

 

7.§ A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú 

növény ültetése esetén annak kifejlett magassága nem érheti el az 1,50 méter magasságot és 

a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozhatja. 

 

8.§ A temetőben tizenkét éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

A gyermek általa okozott károkért a felügyeletét ellátó tartozik felelősséggel. 

 

9.§ Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem 

végezhető. 

 

10.§ A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos. 

 

11.§ A temetőben hulladékanyagot, növényt, szemetet égetni tilos. Gyertyagyújtásnál és        

annak égésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.  

12.§  (1)   A ravatalozót legalább 1,5 órával a temetés előtt ki kell nyitni.  

(2)  A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles 

gondoskodni. 

 

Temetési hely gazdálkodási szabályai 

 

13.§  (1)   A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 

  sorokban a temetési helyeket a Tulajdonos jelöli ki. 

(2)  Az üzemelő temetőkben a parcellák kialakítottak. A parcellákban elhelyezkedő 

sorokat (a temetési helyeket foglalják magukban) a már megkezdett, kialakult, 

temetési helyek távolsága szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban 

kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretet elérő helyre is lehet 

kijelölni sírhelyet.  

(3)  A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell. 

(4)  A sírboltok, a gyermekek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás 

céljából külön táblát vagy sorokat is ki lehet kijelölni. 

(5)  Az urna a temetőben urnasírhelyben helyezhető el.  

(6)  Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba 

a koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető. 

 

14.§  (1)  A temetőben lévő sírhelyek méretezése:  

a)  egyes sír: 2,10 m hosszú, 1,00 méter széles,  

b) kettes sír: 2,10 m hosszú, 2,00 méter széles,  

c)  sírbolt (kripta): 2,30 m hosszú, 2,30 méter széles,  

d)  urnasírhely: 1,00 m hosszú, 0,80 méter széles,  

(2) A sírhelyek mélysége – a rátemetési lehetőségtől, illetve a talajadottságoktól függően 

1,80 métertől 2,50 méterig terjedhet, az urnás sírhely mélysége 1,00 méter.  

(3)  A temetési helyek egymástól való távolsága legalább 0,60 méter.  
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(4)  A sírjel, síremlék az (1) bekezdés szerinti sírhelymérettől nagyobb nem lehet, 

magassága a 2 métert nem haladhatja meg.  

 

15.§   A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama:  

a)  koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év  

b)  sírbolt (kripta): 60 év  

c)  urnasírhely: 25 év  

e)  koporsós temetés újraváltása: legalább 10 év maximum 25 év  

f)  sírbolt újraváltása: legalább 30 év maximum 60 év  

g)  urnasírhely újraváltása: 10 év.  

 

16.§  (1)  Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak mértékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. A temetési helyek újraváltása esetén a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 

18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint időarányosan számított megváltási díjat kell 

alkalmazni.  

(2)  A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 

(3)  A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a 

sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. 

 

17.§  (1)  A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási  

 hozzájárulási díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység 

végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak helyszínén kell 

tartani. 

 

Záró rendelkezések 

 

18.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

  Likai-Tóth Adél      Dr. Szilva István 

          jegyző        polgármeste 

 

 

7. napirendi pont: Előterjesztés a temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodás 

megtárgyalására 

 

 

dr. Szilva István polgármester: Ez a napirendi pont félreértésre adhat okok, hisz tudjuk, hogy a 

településünkön két egyház működik a katolikus és református egyház. Viszont csak egy 

egyházzal kötünk megállapodást, mégpedig a reformátussal ennek egyetlen oka van mégpedig 

hiszen törvényi írja elő, hogy biztosítani kell  a  szociális temetést, biztosítani kell erre egy 

helyszínt és az önkormányzatnak  megállapodást kell kötni valamely egyházzal. Nem kell 

minden egyházzal, mert csak egy konkrét feladatra köt megállapodást az önkormányzat. A 

református egyházra talán azért esett a választás,mert jóval nagyobb területen helyezkedik el és 

ezt a feladatot jobban el tudjuk látni a református temetőben. Semmiképp nem arról szól, hogy az 

önkormányzat el akar köteleződni egyetlen egyház iránt, ezt szeretném kihangsúlyozni a 
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félreértések elkerülése véget. Ez egy törvényi kötelezettségünk, ezért kell megállapodást kötnünk 

az egyházzal. 

 

Likai-Tóth Adél jegyző: A polgármester említette a szociális temetés lehetőségét. Ez a 

törvényjavaslat már másodszor is napirendre került. Az önkormányzatnak várhatóan 

kötelezettsége lesz a szociális temetés körülményeinek megteremtése. A kilátásba helyezett első 

határidő 2014. január 1. volt, majd arra lehetett számítani, hogy a kötelezettség 2015. január 1-

jével életbe lép, de nem történt meg. Az előkészületeket szolgálja a temetőtulajdonos egyházzal 

kötendő megállapodás. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat fenntartásában, tulajdonában 

temető nincs, a tulajdonos egyházzal - a testület választása szerint a református egyházzal - 

megállapodást kötünk.  

 

dr. Szilva István polgármester: Köszönöm szépen a pontosítást, ez így teljes. Van valakinek 

észrevétele? Amennyiben nincs, kérem a bizottsági vélemények ismertetését. 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta 

a  temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodásáról szóló  előterjesztést és azt 3 igen, 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: A bizottságunk is temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodásáról szóló  

előterjesztést és azt 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé 

 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:  A Művelődési bizottság is 

temetőtulajdonos egyházakkal kötendő megállapodásáról szóló  előterjesztést és azt 3 igen, 

egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek kérdése, észrevétele javaslata? Amennyiben 

nincs további kérdés, hozzászólás, úgy kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a 

reformárus egyházzal kötendő megállapodást 1. melléklet szerint elfogadja és felkéri a 

polgármestert a  megállapodás aláírására, az kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2015. (II. 17.) önkormányzati határozata 

 

Református Egyházzal kötendő megállapodás elfogadásáról 
  

A Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő- testülete 

 

1. A reformárus egyházzal kötendő megállapodást megismerte és az 1. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Felhatalmazza a   polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 
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1. számú melléklet44/2015. (II.17.) 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. (képviseli: Dr. Szilva István 

polgármester), mint köztemető fenntartására köteles önkormányzat, másrészről a Sajóbábonyi 

Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) 3792 Sajóbábony, Kossuth út ... 

(képviseli: Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor), mint a Sajóbábony 641/1 hrsz. alatti temető 

tulajdonosa között a mai napon az alábbi feltételekkel:  

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a Sajóbábony  641/1 hrsz. alatt lévő temetőt, amely a 

Sajóbábonyi Református Egyházközség tulajdonában van, jelen megállapodás és a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. § 

b) pontja alapján köztemetőként tartják fenn, mellyel az Önkormányzat eleget tesz a 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 

bekezdésének 2. pontjában meghatározott közfeladatának.  

 

2.) Az Önkormányzat vállalja a temetői közüzemi díjak (hulladékszállítási, víz-, szennyvíz-, 

gáz-, villanydíj) megtérítését.  

3.) Mivel az Önkormányzatnak a közüzemi költségekre ráhatása nincs, ezért a temető 

üzemeltetője (gondnoka) köteles az önkormányzattal a közüzemi költségek optimalizálása 

érdekében együttműködni.  

 

4.) Az önkormányzat vállalja a temető fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjakon kívüli 

minden egyéb költség (temető gondozása, kaszálás) viselését.  

5.) A felek rögzítik, hogy a temetőben szükségesnek tartott felújításokat és fejlesztéseket  az 

önkormányzat saját költségén végzi.   

 

6.) Felek rögzítik, hogy az Egyházközséget illeti meg a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

hűtési díj és ravatalozó használati díj, melynek az Egyház pénztárában történő befizetéséről 

a temetkezési szolgáltató, a temettető hozzátartozó, illetve a hozzátartozó megbízásából a 

temetkezési szolgáltató gondoskodik. A befizetésről az eltemettető hozzátartozó nevére 

kiállított számla készül.  

 

7.) Az Egyházközség elismeri, hogy a Ttv. 40. § (3) bekezdése értelmében a köztemetőre 

vonatkozó díjak mértékét az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania, amelyet 

évente felül kell vizsgálni, és ugyanezen paragrafus (5) bekezdése értelmében a képviselő-

testületnek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-

képviseleti szerveinek véleményét. Ezért az Egyházközség a díjváltoztatási 

kezdeményezését – annak bevezetését megelőző - 60 nappal korábban az Önkormányzat felé 

jeleznie kell. Felek a díjak meghatározásában együttműködnek.  

 

8.) A temetőben lévő építmények telekkönyvi bejegyeztetéséről az Egyházközség gondoskodik.  

 

9.) Az Egyházközség vállalja, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése során a mindenkor 

érvényes Ttv. és annak végrehajtási rendelete, az Önkormányzat temetők használatának 

rendjéről szóló……….. önkormányzati rendelete szerint jár el, valamint a működtetéssel 

kapcsolatos minden hatósági engedélyezési és ellenőrzési eljárásban saját maga jár el. 
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10.)  Felek a jelen megállapodásban foglaltak kölcsönös betartására törekednek, a felmerülő 

vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés során, megegyezéses úton rendezik. 

 

11.) Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a 

megállapodást bármelyik fél írásban, legalább hat hónapos felmondási idő kikötésével a 

naptári év végével felmondhatják 

 

Sajóbábony, 201…..………….. 

 

 

 

 

 Bányiné Varga Erzsébet          Dr. Szilva István 

  lelkipásztor              polgármester 

 

 

8. napirendi pont: Tájékoztató a szociális konyha  2014. évi munkájáról 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont  a tájékoztató a szociális konyha  

2014. évi munkájáról. Kérdezem Mogyorósi Gábor élelmezési vezetőt, hogy van szóbeli 

kiegészítése? 

 

Mogyorósi Gábor élelmezési vezető: Amit fontosnak tartottam, azt a beszámolóban leírtam, 

próbáltam adatokkal alátámasztani. Különösebbet hozzáfűzni nem akarok, de ha valakinek van 

kérdése arra szívesen válaszolok. 

 

dr. Szilva István polgármester: Megadom a szót Bencs Gábornak. 

 

Bencs Gábor képviselő: Már a bizottsági ülésen is kifejtettem a véleményem a szociális konyha 

munkájának tekintetében. Szeretnék köszönetet mondani a konyhai dolgozóknak a munkájukért, 

színvonalas és minőségi ellátásban részesülnek az itt étkezők. Start munkaprogrammal 

kapcsolatban szeretnék néhány adatot felsorolni a konyha által felhasznál alapanyag 

tekintetében. Karalábéból 31 kg-ot, fejeskáposztából 67 kg-ot, zöldborsóból 196 kg-ot, 

zöldbabból 171 kg-ot, vöröshagymából  333 kg-ot, burgonyából kicsivel több, mint 2 tonnát 

használt fel a szociális étkeztető. Ez egy kicsivel lehetett volna több, ha lett volna lehetősége 

többet betárolni.  A költségvetésünk tervezésénél figyelembevettük ezen igényét az élelmezési 

vezetőnek. Színvonalas beszámolót kaptunk, szeretném megköszöni a munkát. 

 

dr. Szilva István polgármester: Nekem lenne, az intézményvezető beszámolt a 2014. évi 

munkájáról, a 2015 évre vonatkozó kéréseket is tartalmazta, amit be tudtunk építeni a 2015. évi 

költségvetésünkbe. A létszámigényének is eleget tudtunk tenni, megbízási szerződés keretein 

belül oldottuk meg.  Fejlesztési igényének is próbálunk eleget tenni, ezzel is a konyhai dolgozók 

munkájának a megkönnyítése érdekében. Nagyon bízom, hogy az új Start program keretében 

még inkább a konyha igényeit ki tudjuk elégíteni, ehhez szükség lesz a konyha 

együttműködésére. Éppen azért, hogy azt a zöldséget tudjuk megtermelni, amire tényleg szükség 

van. Kérem a Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 

véleményét. 
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Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta  a 

szociális konyha  2014. évi munkájáról szóló előterjesztést, 3 igen, egyhangú szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

dr. Szilva István polgármester: Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadja a szociális konyha 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Szociális konyha 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a szociális konyha 2014. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős: dr. Szilva István  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. napirendi pont: Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére 

 

dr. Szilva István polgármester: A következő napirendi pont az előterjesztés a polgármester 

szabadságának ütemezésére. Törvényi előírás, mint minden köztisztviselőnek szabadság 

ütemezési tervet kell készítenie. A polgármesternek 1 éves szabadság ütemezési tervet kell 

benyújtania a képviselő-testület felé, neki kell elfogadnia. Ez leginkább Hubai Krisztián 

alpolgármestert érinti. Vele egyeztettem is. Van valakinek észrevétele, amennyiben nincs 

szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta Dr. Szilva István polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről készített 

előterjesztést. A Képviselő-testület a szabadság tervet az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja, kézfeltartással jelezze 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

A polgármester szabadságának ütemezése 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Szilva István 

polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a 

szabadság tervet az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, kézfeltartással jelezze 

 

Határidő:  ütemezés szerint  

Felelős:  Dr. Szilva István   polgármester 
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10. napirendi pont: "Testvérvárosi program" pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

dr. Szilva István polgármester: 10. napirendi pontként megtárgyalásra a  " Testvérvárosi 

program" pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala. Van egy lehetősége az önkormányzatnak, 

mivel már rendelkezik egy meglévő testvérvárosi kapcsolattal, Rejdovával, van egy 

megállapodásunk, ami egyébként most 10 éves. Lehetősségünk van meglévő vagy új 

testvérvárosi kapcsolat kialakítására, "Testvérvárosi programra" pályázni. Ez egy 25 000 €-ós 

körüli összeg, ami elég széles körbe lehet felhasználni. Lehetőségünk van eszközbeszerzésre 

vagy a programjaink fejlesztésére. A pályázat koordinálásával szeretném megbízni Hubai 

Krisztián alpolgármester urat, amennyiben megkapja a felhatalmazást a képviselő-testülettől. 

Van valakinek javaslata? Amennyiben kérem a bizottsági elnököket, hogy ismertesse az 

álláspontjukat. 

 

Bencs Gábor Pénzügyi- és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta 

és 3 igen egyhangú szavazattal  javasolja a képviselő-testület felé a ” Testvérvárosi program”  

elnevezésű pályázat benyújtását , illetve a pályázó író megbízását. 

Jelcs Sándor Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 

elnöke: A Bizottság  megtárgyalta és  4 igen egyhangú szavazattal  javasolja a képviselő-testület 

felé a ” Testvérvárosi program” pályázat benyújtását , illetve a pályázó író megbízását. 

Csóka Károly Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:  A Művelődési bizottság is 

tárgyalta és javasolja a ” Testvérvárosi program” pályázat benyújtását , illetve a pályázó író 

megbízását 5 igen egyhangú szavazattal. 

dr. Szilva István polgármester: Van valakinek észrevétele, amennyiben nincs szavazásra 

teszem. Aki egyetért azzal, hogy képviselő-testület úgy dönt 

 

1. A European Comission Európa a Polgárokért Program keretében meghirdetett 

„Testvérvárosi program” pályázatot benyújtja. 

2. A „Testvérvárosi program” pályázati felhívásnak megfelelő pályázati dokumentáció 

összeállításával és – a Közreműködő szervezethez – határidőben történő benyújtásával 

(pályázatírással) megbízza a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési 

Tanácsadó Intézet Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Meder u. 8.) vállalkozást. 

3. A vállalási összeg sikerdíjas. A sikerdíj mértéke a megítélt támogatási összeg bruttó 4,99 

%-a, de legalább bruttó 350.000 Ft. Amennyiben a megítélt pályázati összeg nem éri el az 

eredetileg igényelt támogatás 50 %-át, a sikerdíj 25 %-át, de legalább 150.000 Ft + Áfa 

összeget az önkormányzat a vállalkozás részére megfizet. 

4. A pályázattal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásával Hubai Krisztián 

alpolgármester bízza meg. 

5. A határozat 1-3. pontjára tekintettel felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére és aláírására. 

Kézfeltartással jelezze. 

 
A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2015. (II.17.) önkormányzati határozata 

 

A „Testvérvárosi program” című pályázattal kapcsolatos döntésekről 
 

A képviselő-testület úgy dönt 

 

1. A European Comission Európa a Polgárokért Program keretében meghirdetett 

„Testvérvárosi program” pályázatot benyújtja. 

2. A „Testvérvárosi program” pályázati felhívásnak megfelelő pályázati dokumentáció 

összeállításával és – a Közreműködő szervezethez – határidőben történő benyújtásával 

(pályázatírással) megbízza a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési 

Tanácsadó Intézet Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Meder u. 8.) vállalkozást. 

3. A vállalási összeg sikerdíjas. A sikerdíj mértéke a megítélt támogatási összeg bruttó 4,99 

%-a, de legalább bruttó 350.000 Ft. Amennyiben a megítélt pályázati összeg nem éri el az 

eredetileg igényelt támogatás 50 %-át, a sikerdíj 25 %-át, de legalább 150.000 Ft + Áfa 

összeget az önkormányzat a vállalkozás részére megfizet. 

4. A pályázattal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásával Hubai Krisztián 

alpolgármester bízza meg. 

5. A határozat 1-3. pontjára tekintettel felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős. dr. Szilva István 

 

 

11. napirendi pont: Indítványok, bejelentések 

 

 

dr. Szilva István polgármester: Szeretném elsőként magamhoz venni a szót, elsőként az orvosi 

ügyelet kapcsolatos megbízására teszek javaslatot. A lakosság tájékoztatása érdekébe 

Szirmabesenyőben működő Mobilmed Kft. orvosi ügyelettel 1996- ban kötött megállapodást. Az 

orvosi ügyelet állami támogatásból és az önkormányzatok által folyósított kiegészítő 

támogatásból működik. Lakosság szám arányában fizetik meg azok az önkormányzatok, akik az 

orvosi ügyelettel megállapodást kötött. Ez az összeg 1996- ban 20 Ft /fő/ hó lett megállapítva. 

szerződésben bele van foglalva, hogy évente felül kell vizsgálni, ami lehet, hogy meg is történt. 

Most 2015-öt írunk és ez nem került megemelésre. Azóta a gazdasági helyzet megváltozott 

gondolok itt a bérek emelésére, az inflációra. Megkeresték az önkormányzatot, hogy módosítsuk 

ezt a lakosság arányos támogatás összegét 30 Ft/ hó/ fő-re. Felsorolták az indokaikat. Alaposan  

körbejártuk az ügyet a megkerestem a  környező településeket, egyeztetünk a polgármesterekkel. 

Ezt az ügyeletet 8 településen látja el. Próbáltunk egységes álláspontot kialakítani, hisz nem 

minden önkormányzat van olyan anyagi helyzetbe, mint Sajóbábony, nem mindenki tud egy 

nagyobb áremelést betervezni a költségvetésbe betervezni. Az orvosi ügyelet képviselőjével is 

megtárgyaltuk a bizottsági ülésen és egy 5 Ft-os áremelésre tettünk javaslatot, hiszen valóban 

indokolt az emelés. Javaslatom az lenne, hogy ezt az 5 Ft-os emelést támogassák, azzal a 

kikötéssel, hogy ez július 1-jével kerüljön megemelésre. Annyi kérésünk volt, ha lehetséges az 

ott dolgozók bérére fordítsák. Hiszen tudjuk jól az orvosi elvándorlás milyen mértékű.  

Kérdezem a képviselő van valakinek kérdése? Amennyiben nincs szavazásra teszem. Aki 
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egyetért azzal, Mobilmed Kft által ellátott ügyelet részére kiegészítő támogatás összegét 2015. 

július 1. napjától 20 Ft/ fő / hónap összegről 25 Ft / fő / hónap összegre emeli meg. A támogatás 

fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Orvosi ügyelet kiegészítő támogatás emeléséről 

(Mobilmed Kft.) 

 

A Képviselő-testület úgy dönt 

1. Orvosi ügyeletet ellátó Mobilmed Kft részére az önkormányzat által fizetendő kiegészítő 

támogatás összegét 2015. július 1. napjától 25 Ft / lakos / hónap összegben állapítja meg. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős: dr. Szilva István  polgármester 

Határidő: 2015. július 01. 

 

dr. Szilva István polgármester: Az óvoda beiratkozásával  kapcsolatban, annyit szeretnék 

elmondani, hogy a képviselő-testületmunkatervébe be volt tervezve, de a szülők időben értesítése 

érdekében előre kellett hozni. Átadnám a szót Juhász Judit óvodavezetőnek. 

 

Juhász Judit óvodavezető: Ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a képviselő-

testület jogosítványa közé tartozik, hogy döntsön a beiratkozás időpontjáról. Az óvodában a 

beiratkozás folyamatos, de minden évben ki szoktunk jelölni kettő napot, amikor a beiratkozás 

tömeges. Ez a két nap jegyzőasszonnyal egyeztetve 2015. április 09-10. napját jelöltük meg a 

beiratkozás napjaként Arra kérem a képviselő-testületet, hogy ezt az időpontot szavazzák meg 

nekünk. Fel szeretném hívni a szülők figyelmét, hogy szeptember 1. napjától kötelező lesz az 

óvodai ellátásban való részvétel. Szeretném megragadni az alkalmat és tájékoztatni a szülőket és 

a lakosságot, hogy február 23-án itt a székhely óvodába az IPR pályázat keretében Mackó 

alapítvány érkezik. Azért szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy az nap két alkalommal 

szirénázó mentőautó érkezik. Senki ne ijedjen meg, ezen  a napon fognak a gyerekek 

megismerkedni az orvosok munkájával. 

 

dr. Szilva István polgármester: Mindig örömmel tölt el, amikor az intézményvezetők önállóan 

kezdeményeznek ilyen jó dolgokat. Az elmondottakkal kapcsolatban van valakinek kérdése, 

amennyiben, szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy  

 

1.  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése 

szerinti kötelezettsége alapján a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az 

óvodai beiratkozás idejét 2015.április 9-10. időszakra határozza meg. 

2.  Felkéri a jegyzőt, hogy 1. pontra vonatkozó hirdetmény elkészítéséhez, valamint 

kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, kézfeltartással jelezze. 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Képviselő-testület, úgy dönt 

 

1.  A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

felhatalmazása, valamint a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése 

szerinti kötelezettsége alapján a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az 

óvodai beiratkozás idejét 2015. április 9-10. időszakra határozza meg. 

 

2.  Felkéri a jegyzőt, hogy 1. pontra vonatkozó hirdetmény elkészítéséhez, valamint 

kihirdetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Likai-Tóth Adél jegyző 

 

dr. Szilva István polgármester:  Szeretnék javaslatot tenni Selejtezési Bizottság felállítására. 

Az önkormányzatnál és az intézményinél lévő leselejtezni kívánt eszközöket venné 

nyilvántartásba. A Selejtezési Bizottság tagjaira tennék javaslatot. Hubai Krisztián 

alpolgármester urat, Jelcs Sándor képviselő urat és a hivatal részéről a megfelelő szakmai munka 

elvégzésére Selmeciné Antalóczi Zsuzsát jelölöm. Kérdezem, hogy  a képviselőket, hogy 

elfogadják-e a jelölést? 

 

Hubai Krisztián alpolgármester: Igen elfogadom. 

 

Jelcs Sándor képviselő: Igen elfogadom. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Van valakinek kiegészítése? Amennyiben nincs szavazásra 

teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő testület  selejtezési feladatokra Selejtezési 

Bizottságoz hozzon létre tagjai Hubai Krisztián alpolgármester, Jelcs Sándor képviselő és 

Selmeciné Antalóczi Zsuzsanna legyen, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Selejtezési bizottság megválasztásáról 
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Képviselő-testület úgy dönt 

 

1. Selejtezési Bizottságot hoz létre.  

2. Hubai Krisztián alpolgármestert, Jelcs Sándor képviselőt és Selmeciné Antalóczi 

Zsuzsanna köztisztviselőt a bizottság tagjának megválasztja. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester:  Szeretném ha a honlapról születne döntés. Két darab 

árajánlatot kértünk be, az egyik a Humán Kft, a másik pedig egy sajóbábonyi vállalkozó. 

Elmondtuk nekik, hogy mi az elképzelésünk, mindkét vállalkotás elmondta, hogy mi szükséges 

ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Én már tolmácsoltam az intézményvezetők felé, hogy aktívabban 

részt vennének az adattartalommal való feltöltésében, és ez ne csak az önkormányzat részéről 

valósulna meg. Szeretném, ha döntenénk a két árajánlat közül. 

 

Bencs Gábor képviselő: A bizottsági ülésre eljött, bemutatta terveit, ami elég színvonalasra 

sikeredett, emellett olyan kedvező költséget párosított hozzá, hogy a pénzügyi bizottság javasolja 

a sajóbábonyi illetőségű Feri Com Kft  vállalkozás árajánlatának elfogadását. Ezáltal 

sajóbábonyi vállalkozót támogatunk, remélem minél hamarabb meg fog újulni a weblapunk. 

szeretném Jelcs Sándor képviselőt javasolni a munkálatok koordinálásával.   

 

dr. Szilva István polgármester:  Arra fogok törekedni, hogy a városi honlap naprakészen 

legyen feltöltve lényeges információkkal. Igyekezni fogok, hogy a honlap meg legyen töltve 

tartalommal, mert hiába van új weblapunk  ha nincs megtöltve információkkal, mert így csak az 

arculatban érünk el fejlődést. Nem csak az intézményeknek szeretném megadni a lehetőséget, 

hogy informálják a lakosságot, hanem a civil szervezeteknek is, akik az önkormányzatunkkal 

együtt működnek.  Ők megérdemlik, hogy szerepeljenek a honlapon és ismertessék a 

munkájukat. ugyanígy  lehetőséget szeretnék adni a helyi vállalkozásoknak. 

Volt olyan elképzelés, hogy a weblapon a vállalkozás nevére kattintva elnavigál a   vállalkozás   

lapjára. Köszönöm szépen a felvetés maximálisan egyetértek azzal, hogy Jelcs Sándor képviselőt  

bízzuk meg feladat koordinálásával. Ez a sajóbábonyi vállalkozás elkészített egy tesztoldat, 

arról, hogy ő hogyan képzeli el, ami számunkra meggyőző volt. Kérdezem a képviselő társakat 

van valakinek hozzáfűznivalója? Kérdezem Jelcs Sándor képviselőt elfogadja a megbízást? 

 

Jelcs Sándor képviselő Igen elfogadom. 

 

dr. Szilva István polgármester Szavazásra teszem, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 

A Feri-Com Kft. vállalkozás (3792 Sajóbábony, Ipari park Pf.: 9., adószáma: 23508891-2-0) 

árajánlatát elfogadja, és megbízza asajobabony.hu domain nevű honlap fejlesztési munkáinak 

elvégzésével az árajánlat szerint. A vállalkozói díj 152.000 Ft + Áfa, a honlap fejlesztési munkák 

koordinálásával bízzuk meg Jelcs Sándor képviselőt, kézfeltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

 

 

http://www.sajobabony.hu/
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Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Feri-Com Kft megbízásáról 

(Városi honlap készítése) 

Képviselő-testület úgy dönt 

 

1. A Feri-Com Kft. vállalkozás (3792 Sajóbábony, Ipari park Pf.: 9., adószáma: 23508891-

2-0) árajánlatát elfogadja, és megbízza a sajobabony.hu domain nevű honlap fejlesztési 

munkáinak elvégzésével az árajánlat szerint. 

2. A vállalkozói díjat 152.000 Ft + Áfa összegben állapítja meg. 

3. Felhatalmazza  a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

4. A honlap fejlesztési munkák koordinálásával megbízza Jelcs Sándor képviselőt. 

 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

dr. Szilva István polgármester: Már a testületi ülés elején már ismertettem azt a sajnálatos hírt, 

hogy a korábbi önkormányzati képviselő és GAMESZ vezető elhunyt. Emiatt aktuálissá vált az 

olyan önkormányzati rendelet előkészítése, amely a saját halottá nyilvánítás szabályait 

tartalmazná. Én erre szeretnék javaslatot tenni illetve felkérni a jegyzőasszonyt, hogy a 

következő testületi ülésre, ami március 31-én lesz készítse elő, ha bekövetkezik ilyen eset a 

képviselő-testületnek legyen egy mankó. Aki egyet azzal, hogy a saját halottá nyilvánítás 

szabályairól szóló önkormányzati rendeletet megalkossa, felkérje a jegyzőt a rendelet-tervezet 

előkészítésére, Urbán Józsefet volt Gamesz vezetőt, volt  önkormányzati képviselőt saját halottá 

nyilvánítsa, felhatalmazza a polgármestert, a végtisztesség megadásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára, az kéz feltartással jelezze. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2015.(II.17.) önkormányzati határozata 

 

Saját halottá nyilvánításáról szóló rendelet előkészítéséről 

 

Képviselő-testület úgy dönt, 

 

1.)  a saját halottá nyilvánítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet megalkotja, 

felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére. 

 

2.) Urbán Józsefet volt Gamesz vezetőt, volt  önkormányzati képviselőt saját halottá 

nyilvánítja 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, a végtisztesség megadásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: dr. Szilva István polgármester 

  Likai-Tóth Adél jegyző 

http://www.sajobabony.hu/
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dr. Szilva István polgármester:  Van valakinek bejelenteni valója? 

 

Bencs Gábor képviselő: Szeretném megkérni a MESZ vezetőjét, hogy számoljon be az elmúlt 

időszakban elvégzett munkáról. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Megadom a  szót Horváth Péter MESZ vezetőjének. 

 

Horváth Péter MESZ vezető: Az elmúlt két hétben, mivel két hete volta az utolsó testületi ülés 

a következő munkákat végeztük, a fák gallyazása , eltakarítása. A patakban jelenleg is folyik a 

fakivágás, ebédszállítás, anyagbeszerzés. A temetők hulladéktárolóját elkezdtük az elkészítését. 

Az óvoda kazán javításával elment több, mint egy hét. 

 

Bencs Gábor képviselő: Eljött a tavasz, a régi újtelepen el lehetne kezdeni a fekvőrendőrők 

felfestését. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Be is van tervezve, nem vagyok biztos, hogy ebben a 

hónapban. Azt tudni kell, hogy 5 °C -os átlag hőmérséklet alatt nem tartós a felfestés, nem 

célszerű festeni ez alatti hőmérsékleten.  A zebrák felfestése és az utak jelzésének felfestése is 

megoldásra vár. 

 

Rontó András képviselő: Jelzés érkezett felém, a játszótérrel kapcsolatban. A játszótér gyöngy 

kavicsában ürülék megtalálható. Égető fontosságú lenne azt lecserélni, vagy fertőtleníteni, mert 

itt a tavasz egyre többen fognak kimenni. Félő a megbetegedés. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Én szeretném, ha ott maradna a játszótér. Hosszabb távon nem 

tudok mást elképzelni, mint a kerítést. Én azt mondom, hogy kerítsük körbe, lesz rajta egy nyitva 

tartás, reggel a közterület-felügyelet kinyitja. Ki lesz írva hány éves korig lehet használni, aki 

nem esik bele ebbe a kategóriába, vállalja a következményeket. Hosszabb távon nem látok más 

megoldást. A fertőtlenítést soron kívül meg kell ejteni. 

  

Jelcs Sándor képviselő: A napokban elhunyt Urbán József volt Gamesz vezető és volt 

önkormányzati képviselő, szeretném indítványozni, hogy adózunk az emlékének egy perces 

néma felállással. 

 

dr. Szilva István polgármester:  Hozzájárulok és megkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel.  

 

 Urbán József emlékének, a képviselő-testület és a jelenlévők egyperces néma felállással adóztak. 

 

dr. Szilva István polgármester: Van a képviselőtársaknak valamilyen indítványuk. Köszönöm 

szépen a munkát az ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

          dr. Szilva István       Likai-Tóth Adél 

              polgármester                  jegyző 
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