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Jelen vannak: Sabján Krisztián polgármester 
Kulman Ferencné alpolgármester  ............................  
Császár Sándor, Szokoli István települési képviselők 

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

N a p i r e n d  előtt: 

Sabján Krisztián polgármester köszöntötte 
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 4 
fő jelen van. 

a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 5 fő települési képviselő közül 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kárpáti Judit települési képviselő egyéb 
elfoglaltság miatt az ülésen nem tud jelen lenni. 

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta. 

A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag. 

N a p i r e n d :  

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Sabján Krisztián 
polgármester 
Előterjesztés: szóban 

2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíj inak 
felülvizsgálata 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: írásban 

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Sabján Krisztián 
polgármester Előterjesztés: írásban 

4. Vagyonnyilatkozatok leadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: 
szóban 
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5. Közbeszerzési terv elkészítése 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó 
jegyző Előterjesztés: szóban 

6. Falugondnok beszámolója a 2016. évben végzett 
munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester 
Előterjesztés: írásban 

7. A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester 
Előterjesztés: írásban 

8. Egyebek 

Sabján Krisztián polgármester Kulman Ferencné települési képviselő személyében tett 
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról 
Előadó: Sahián Krisztián polgármester 

Sabián Krisztián: A START közfoglalkoztatás március 16-án indul. 

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a 
képviselőtestület tudomásul vette. 

2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíjának 
felülvizsgálata 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. 
A polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett. 

Ezt követően a képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, 1 „tartózkodás mellett az alább: 
határozatokat hozta: 

11/2017. (II.27.1 számú határozat 

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert a szavazásból nem 
zárja ki. 



3 

17/7017. qi.?^ számú határozat 

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselö-testülete Sabjan 
Krisztián társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdijat . 
január 1. napjától 149.576 Ft /hó, költségtérítését 22.436 Ft/ho 
nsszeeben állapítja meg. 

Felhívja a jegyzót, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés folyósításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 
Határidő: 2017. február 28. 

A képviselő-testület megállapította, hogy az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja a 
jogszabályi feltételeknek megfelel. 

X Az önkormány™* 2017. évi költségvetésének elfogadása Finadó: Sabján Krisztián 
polgármester 

Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a kivSSkt 4 „ 
igei"szavazattal az alábbi határozatot hozta, valamim rende.ete, alkotta. 
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IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



6 





8 

k.m.f. 

 

Kulman Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Sabján 
Krisztián 

polgármester 



Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testuletenek 

1/2017. (111.01.) önkormányzati r e n d e 1 e t e 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

l.§ 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 

2-§ 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

36.728 ezer Ft költségvetési bevétellel 
36.728 ezer Ft költségvetési kiadással 

állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a 
következők szerint határozza meg: 

Működési célú kiadások előirányzata Összesen: 24.497 ezer Ft 

ebből: 

személyi jellegű kiadások: 
munkaadókat terhelő járulékok: 
dologi jellegű kiadások: 
ellátottak pénzbeli juttatásai: 
egyéb működési célú kiadás: 

9.613 ezer Ft 
1.913 ezer Ft 
9.582 ezer Ft 
1.572 ezer Ft 
1.817 ezer Ft. 



(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 11.521 ezer forint 

(4) Az önkormányzat működési tartalékát 791 ezer Ft-ban határozza meg. 

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem állapít meg. 

3. § 

4-§ 

(1) A képviselő-testület az 
A közfoglalkoztatottak 

önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg. 
létszámkeretét a képviselő-testület 9 főben állapítja meg. 

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi 
fedezet biztosításával lehetséges. 

(3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat a 7. melléklet szerint határozza 
meg. 

(4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi 
pénzmaradványát vonja be. 







j) külső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett eloieg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000 

kifizetés. 
Ft összeget meg nem haladó 

Záró rendelkezések 

7-§ 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e 
évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevetelek es 
intézkedéseit. 

rendelet hatálybalépéséig a 2017. 
kiadások teljesítése (irdfkében tett 

(2) A 2017. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, 
teljesített kiadások a költségvetés részét képezik 

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. koltsegvetesi 
év során kell alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 1. 

 



 



 



 

Ezer ft-ban 

BEVÉTELEK 
Előirányzat 

Eredeti Módosított 

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 
B11 Önkormányzatok műk. tám. 
B116 Helyi önkormányzat kiég támogatása 
B16Egyéb működési célú támogatás 
Működési célú fejezeti 
Működési célú elkülönített. 

Működési célú EU-s programokra 
B3 Közhatalmi bevételek 
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 
B354Gépjárműadók 
B355 Egyéb áruhasználati 
B36Egyéb közhatalmi bevételek(talajterheles) 
B4 Működési bevételek 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 
Költségvetési működési bevételek összesen. 

B8 Finanszírozási bevételek 
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 
B813Maradvány igénybevétele 
MŰKÖDÉSI REVÉTELEK ÖSSZESEN: 

21074 
18209 

2865 
319 

2546 

2485 
500 

1300 
600 

10 
75 

0 
23559 0 0 

 

1648 
0 

  

1648 
   

1 25207| o| 0  _______ -1 

B2 Felhalmozási célú támogatások 
Felhalmozási célú- LEADER p ályázat 
Felhalmozási célú- vismaior támogatás B5 

Felhalmozási bevételek B52lngatlanok értékesítése 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 
B8 Finanszírozási bevételek  .......  
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 
B8 Befektetési jegyek visszaváltása B813Maradvány 
igénybevétele FFI HALMOZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 

7245 

7245 

I 7245| .91 01 1 
4276   

2500 
1776 

  

1 115211 01  __ 21 ______ —1 

 



 



2 Ezer Ft-ban 

 





 



 



 



Sorszám Közvetett támogatás jogcíme 
2017. évben nyújtott 

támogatás, kedvezmény 
összege 

I. ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének 
méltányossági alapon történő elengedése 

 

2. 
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 
kölcsön elengedése 

 

3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított 
kedvezmény, mentesség 

119 

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából 
származó bevételből nyújtott kedvezmény _ 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 
elengedése 

 

..   .  .  ......  

6. 
, 

ÖSSZESEN: 
119 



 

N é v 

Sabján Krisztián 

Kulman Ferencné 

Császár Sándor 

Kárpáti Judit. 

Szokoli István 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

Jegyző megbízásából 

jegyzőkönyvvezető 

M e g  I n  i v o t t a k :  

A nyilvános ülésen részt vett fő érdeklődő állampolgár. 



Iklódbördőce község Polgármestere 

M E G H Í V Ó  

Iklódbördőce Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2017. 
február 27-én /hétfő /17,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: IKSZT épülete 
iklódbördőce 

N a p i r e n d :  

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett 
munkáról Előadó: Sabján Krisztián polgármester 

2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíjának 
felülvizsgálata 
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

3. Az önkormányzat 2017, évi költségvetésének elfogadása Előadó: Sabján Krisztián 
polgármester 

4. Vagyonnyilatkozatok leadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző 

6. Falugondnok 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Sabján Krisztián 
polgármester 

7. A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester 

8. Egyebek 

iklódbördőce, 2017. február 23, 

Tisztelettel: 



Előterjesztés 

Iklódbördőce Község Önkormányzata 2017. február 27-én tartandó képviselőtestületi ülésére 

Tárgy: A polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2017. január 1 napjával hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló a 2016. évi 
CLXXXV. törvény, mely módosította a polgármester illetményének összegét. A Mötv. 
meghatározza az illetmény megállapításának a szabályait, ugyanakkor a jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek határozatban meg kell állapítani 
a polgármester illetményét, tiszteletdíját és költségtérítését. Tovább ezzel összefüggésben 
felül kell vizsgálni az alpolgármester juttatását, s lehetőség van a települési képviselők 
juttatásának áttekintésére is. 

2017. január 1-iétől érvényes szabályozás: 

A főpolsármester. volsármester. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, 
költségtérítése 

Mötv. 71. § (l)-a alapján a főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre 
jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 
költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra j ogosult. 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi Önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik 
az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
 illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. 
(3) A megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 
90%-ának összegével. 
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%- ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről 
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 



(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 A>- 
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Bér kiszámítása főállású polgármester esetében a fentiek alapján: 

Jogszabályi háttér: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51.§-a és a Mötv 71.§-a. 

Az államtitkár javadalmazása 
51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz 38.650,-
Ftx 12=463.800,-Ft. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, 
azaz 463.800,- FtxO,50=231.900,- Ft 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a, azaz 463.800,- 
FtxO,65=301.470,- Ft. 
Államtitkár összes illetményének összege: 997.170,- Ft. 

A főállású polgármester illetménye: 

• az államtitkári illetmény 30%-a az 500 fő es az az alatti lakosságszámú település 
polgármestere esetében, azaz: 997.170 Ft,- 30 %-a=299.151,-Ft/hó. 

A főállású polgármester költségtérítése: 

A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni, a Mötv. rendelkezései alapján. Fontos, 
hogy az illetmény összege tekintetében nincs mérlegelési lehetősége a képviselőtestületnek. 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíiának kiszámítása 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

• társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az 500 fő és az az alatti 
lakosságszámú település polgármestere esetében: 299.151,- Ft 50%-a, azaz: 
149.576,- Ft 

• társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az 501-1500 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében 398.868,- Ft 50%-a, azaz: 199.434,- 
Ft 

A társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése: 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 



A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése: 

A Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. 

Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja. költségtérítése 

A Mötv. 35. §-a értelmében: 
A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg. 
Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára 
magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára 
történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 
ellátását. 
Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 
továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a 
polgármester engedélyezi. 

Csömödér, 2017. j anuár 21. 

 



Előterjesztés 

az Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 27-én tartandó 
ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 

Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel megalkotta a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló jogszabályt. 
A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartozó önkormányzati 
forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét. 
A polgármester kötelezettsége az, hogy a helyi önkormányzat költségvetes-tervezetét a 
képviselőtestület elé terjessze. 

Költségvetés-politikai keretek 

A 2017-es költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb 
szempont. A kormányzat azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést 
előre saját életében, s a költségvetés biztonságot nyújtson a családok számára. 
Csökken a legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó áfa, a kormány tovább növeli a gyermeket 
nevelő családok támogatását. 
Folytatódnak az életpályaprogramok, a magyar családok otthonteremtésének támogatása. 
A Kormány célja, hogy minden magyar ember, aki akar és képes rá, segély helyett 
munkajövedelemből tudjon megélni és ebből teremthessen magának és családjának megfelelő 
életkörülményeket. Ezt a célt szolgálja a közfoglalkoztatás, amely fokozódó értékteremtéssel 
párosul. A segélyezési rendszer átalakításának köszönhetően várhatóan egyre kevesebben 
szorulnak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, és egyre többen léphetnek a munka 
világába. 
A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP- 
arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a 
versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. 
A növekedéshez nagymértékben hozzájárul a lakosság rendelkezésre álló jövedelmének 
emelkedése, ami élénkíti a fogyasztást. A következő években a fogyasztás további növekedési 
várható, amit a kormányzat intézkedései is nagymértékben támogatnak. 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési elkészítésekor 17.755 ezer Ft állami hozzájárulással 
számolt. 
Gépjárműadóból 600 ezer Ft bevételt terveztünk. 
A költségvetés összeállításakor termőföld bérbeadásából származó bevétellel nem számoltunk, 
előző évi tapasztalataink alapján. 
Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet eddig sem folytatott, s várhatóan 2017. évben 
sem fog. 



A képviselőtestület 1999. év második félévétől rendelkezett helyi iparűzési adó bevezetéséről. 
Ezen a jogcímen 2016. evben 1.300 ezer Ft bevetelt tervezhetünk. 
Magánszemélyek kommunális adójából 500 ezer Ft bevételre számíthatunk. 

Kiadásaink teljesítését nagymértékben befolyásolják az előbbiekben említett tényezők. 
Mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a közfeladatok ellátására, beleértve a közösen 
fenntartott intézmények folyamatos és biztonságos működtetésének megvalósítását. 

Önkormányzatunk intézményt saját maga nem tart fenn. Az óvodás gyermekek ellátása 
Csömödérben lévő telephelyi óvodában történik, az általános iskolás korú gyermekek az 
intézményi ellátást Pákán és Lentiben veszik igénybe. 
A háziorvosi ellátás tekintetében Csömödér községhez tartozunk. 
A védőnői szolgálatot figyelembe véve, községünk szintén Csömödér községhez tartozik, a 
feladat ellátásához 101 ezer Ft hozzájárulást kell fizetni. 

Az állampolgárok ügyeinek intézése a csömödéri közös hivatalban valósul meg, a hivatal 
működtetéséhez saját erővel nem kell hozzájárulni. 
Továbbra is tagjai vagyunk a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának. 
Az önkormányzati hivatalban a falugondnok 8 órában látja el feladatát. Igyekszünk az aktív 
korúak ellátásában részesülők részére közfoglalkoztatást biztosítani, ezáltal megvalósul 
ingatlanjaink, közterületeink rendben tartása. 2017. évben is reszt veszünk a START 
közfoglalkoztatási mintaprogramban, mezőgazdasági termeléssel. 
A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális 
ellátásokra. _ 
2015. évben átalakításra került a segélyezési rendszer. A települési támogatás, mint új szociális 
ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások 
nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást, 
egyúttal a szociális ellátások igazságosabb ellátását. 
Ellátottak pénzbeli támogatására 1.572 ezer Ft került betervezésre. 
Önkormányzatunk támogatja a különböző szinteken oktatásban résztvevőket. A Bursa 
Hungarica ösztöndíj-rendszerben való részvételünk éves szinten 240 ezer Ft-tal terheli meg 
költségvetésünket. 

Továbbra is működtetjük a falugondnoki szolgálatot. A feladat ellátásához állami támogatás 
igénylésére van lehetőség. Társulásos formában biztosítjuk a szociális alapellátásokat, a 
társulás székhelye 2015. január 1-jétől Lovásziban van. 

Folyamatosan működik az IKSZT. 

Felhalmozási célú kiadást a pályázati pénzeszközök bevonásával megvalósuló járdaépítés 
befejezésére, valamint vis maior beruházás megvalósítására terveztünk. 



Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, az előterjesztést megvitatni, s az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 



RÉSZLETES INDOKOLÁS 

A rendelet hatálya 

l-§ 

Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya. 

2-4. § 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

A 2017. évi költségvetés főösszegei. 
Tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait, a tartalékot, a kötelező 
és önként vállalt feladatok fedezetét 
Az önkormányzat létszámkerete, a közvetett támogatások, a több éves kihatással járó feladatok 
meghatározása. 
Rendelkezés a hiány módjának finanszírozásáról. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

5-6. § 

A költségvetés végrehajtásának év közben alkalmazandó szabályait tartalmazza. 

Záró rendelkezés 

7. §  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011 .(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerint - a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Megnevezés 
Sor
- 
szá 
in 

tárgy 
év 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 
követő 

   

2018. év 2019. év 2020. 
év 

Helyi adók 01 2460 2460 2460 2460 
Osztalékok, koncessziós díjak 02     

Díjak, pótlékok, bírságok 03 25    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

04     

Részvények, részesedések értékesítése 05     

Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 06 

    

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 

07     

Saját bevételek (01+... +07) 08 2485 2460 2460 2460 
Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 1243 1230 1230 1230 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 

10 0    

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 11 

    

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12 

    

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13     

Adott váltó 14     

Pénzügyi lízing 15     

Halasztott fizetés 16     

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17     

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

18     

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

19     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20 

    

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21     

Adott váltó 22     

Pénzügyi lízing 23     

Halasztott fizetés 24     

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

25     

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 0    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (09-26) 

27 1242 1230 1230 1230 



Előzetes hatásvizsgálat Iklódbördőce Község Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához 

Társadalmi-gazdasági hatás: 

Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi 
szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki számára 
megismerhető módon rögzíti. 
Rögzíti a 2017. évi gazdálkodás céljait. 

Költségvetési hatás: 

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs. Környezeti, 

egészségi következmények; 

Nincs ilyen hatás. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás; 

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza. 

Egyéb hatás: 

Nincs ilyen hatás. 
A rendelet megalkotása szükséges jogszabályi előírás kötelezettsége miatt. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív 
értékítélet a választók részéről, törvényességi észrevétel, költségvetési terv és teljesítés 
összhangjának hiánya 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem 
igényel szervezeti változást sem. 

Csömödér, 2017. február 4. 

 



Falugondnoki munkám 2016.-os évben 

Egy többségében idősek lakta településen dolgozom, ahol az éltes korúak 

életvitele nagyobb odafigyelést igényel. A heti kétszeri bevásárlás, a 

receptkiváltások, szükség esetén körzeti orvoshoz vagy a Lenti Rendelő 

Intézetbe történő szállításuk, a gázpalackok cseréje, a házkörüli kisebb javítási, 

télen pedig a tűzifa behordásával nyújtok segítséget. 

A körjegyzőségen dolgozókkal és a környékbeli falugondnokokkal is jó a 

kapcsolatom. Heti három alkalommal a hivatalos levelek, segélykérelmek, 

meghívók, tértivevények, negyedéves szállítási csekkek, egyéb adós levelek 

célba juttatását és az éves hivatalos programokból adódó személyszállításokat 

is megoldottam. A szabadságolások idején, a falusi ünnepek alkalmával a 

falugondnokokkal kisegítjük egymást. 

A hagyományokat követve az évközi ünnepségek előkészítésében, 

lebonyolításában részt vettem. Itt említhető meg az Iklód - hegyi Szent Márk 

kápolna búcsúja, a Hódtanösvény - túra, ahol 12-16 éves fiatalokból álló 

csapatok létszáma a túravezető tanárokkal együtt meghaladja a 140 főt, aztán 

azt követő falunap, melynek műsorát a szomszéd községekből érkező emberek 

is megtekintik. Ez természetesen a polgármester által jó érzékkel kiválasztott 

előadóművészeknek is köszönhető. A gyerekek a felkészítőik segítségével a 

karácsonyi ünnepek előtt a Jézuska-várás ünnepén kisebb műsort adtak. Az 

Önkormányzat a 2016-os évben ismételten megajándékozott minden 

háztartást, az ajándékok kiosztásában is közreműködtem. 



 

Az Idősek Napján az éltes korú embereket köszöntötte a polgármester, a 

vöröskereszt vezetője a meghívott előadókkal és a helyi fiatalok műsorával. Az 

Idősek Napi meghívók kiosztásában és az idősek ünnepélyre szállításában is 

segédkeztem. 

Az önkormányzathoz tartozó területek, parkok, játszóterek, temetők, 

focipálya, vasútállomás rendszeres rendbetételében részt vettem. Az 

esetleges temetésekre is a személyszállítást megoldottam. 

Az eszközök, szerszámok, gépek javíttatását is elvégeztettem. 

Ebben az évben egy nagyobb pályázat elnyerése után a faluban új járda 

építése kezdődött, amely tavasszal folytatódik. Elkészülte után nemcsak a 

biztonságos gyalogos közlekedést segíti, hanem a falu fő utcájának arculatát is 

nagyban megváltoztatja. 

Iklódbördőce, 2017. február 15. 

 

Gyuricza Sándor 

Falugondnok 


