JEGYZŐKÖNYV
Iklódbördőce

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év február hó 17 . napján

megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

9/2016.(11.17.)
10/2016.(11.17.)
11/2016.(11.17.)
12/2016.(11.17.)
13/2016.(11.17.)
14/2016.(11.17.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
1/2016.
(11.20.)
2/2016.
(11.20.)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról

13/2014.(XI.24.)

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2016. február 17-én 16,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

IKSZT épülete
Iklódbördőce

Jelen vannak:

Sabján Krisztián polgármester
Kulmann Ferencné alpolgármester
Kárpáti Judit, Császár Sándor, Szokoli István
települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Sabján Krisztián
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Császár Sándor települési
képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
4. Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
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5. Falugondnok beszámolója a 2015. évben végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: írásban
6. A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
8. Egyebek
Sabján Krisztián polgármester Kárpáti Judit települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Sabján Krisztián: A START közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak munkaviszonya
2016. március 16. napjával kezdődik, 9 fővel.
A 2016. február 10. napján megtartott ülésünkön hozott határozat alapján megvásárolt
ingatlan rendbetétele megkezdődött.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: 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
képviselőtestület 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta, valamint rendeletet alkotta.
9/2016. (II. 17.1 számú határozat
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban -az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló a 353/2011 .(XII.30.) Korm. rendelet
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Megnevezés

Sorszá
m

tárgy
év

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
2017.év

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
(11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

05
06

2019.
év
1868

1868

1868

2018.
év
1868

20
380

20

20

20

2268
1134
0

1888
944

1888
944

1888
944

07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
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Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

25
26
27

0
1124

944

944

944

Felelős:
Sabján Krisztián polgármester
Határidő: 2016. március 14., folyamatos

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (11.20.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege csatolva jegyzőkönyvhöz)
3. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételéről, majd
ezt követően minden év január l-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be
ellenőrzés céljából. A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente
vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára
vonatkozó szabályok szerint. A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége,
mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása
vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület minősített többséggel
hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat
székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e
tisztségéből történő felfüggesztését is.
Az elmondottakból is kitűnik, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek fontos
szerepe van a helyi önkormányzat működésében.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy valamennyi képviselő és a polgármester is
szabályszerűen eleget tett ezen kötelezettségének.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2016. (11.17.) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megállapítja, hogy tagjai vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek eleget tettek.
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
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4. Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzat az idei évi költségvetésében nem tervezett olyan
beruházást, szolgáltatást, amely közbeszerzés köteles lenne. Erre tekintettel az önkormányzat
ez évben nem köteles közbeszerzési tervet készíteni.
Természetesen, amennyiben év közben merül fel a terv szükségessége, el kell majd
készítenünk.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „igen,, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2016. (11.17.) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. évben - figyelemmel elfogadott költségvetésére közbeszerzési terv készítésére nem kötelezett, közbeszerzési
tervet nem készít.
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

5. Falugondnok beszámolója a 2015. évben végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
Az írásos beszámolót a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület
4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2016.111.17.1 számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a falugondnok 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi, és elfogadja.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester
6. A roma nemzetiségi
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Sabján Krisztián polgármester

Sabján Krisztián: A községben roma nemzetiségi önkormányzat működik. A nemzetiségi
önkormányzattal a 2014. november 24. napján tartott képviselőtestületi ülésen a 72/2014.
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számú határozattal elfogadásra került az együttműködési megállapodás. A megállapodást
áttekintettük, javaslom, hogy hagyjuk változatlan formában, hisz a kötelező elemeket
tartalmazza.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen"
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2016.(11.17.~) számú határozat
Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az
Iklódbördőcei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan formában
továbbra is hatályban tartja.
Felelős: Sabján Krisztián polgármester

7. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
ElőadósKovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(11.20.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XI.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz )

8. Egyebek
a.) A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselőtestület tagjai előre kézhez
kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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14/2016. (11.17.) számú határozat
Iklódbördőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Páka Öveges József Óvodát
Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosítással
egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja és jóváhagyja.
A társulási megállapodás módosítása és a módosítással egységes szerkezetű társulási
megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és
a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Sabján Krisztián polgármester

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően a Sabján Krisztián polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt és az ülést 17,50 órakor bezárta.

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (11.20.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (P
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2016. évi költségvetéséről az
alábbiakat rendeli el:

1§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2.§
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
26.853 ezer Ft költségvetési bevétellel
26.853 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:

24.527

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

8.421
1.912
10.390
1.310
2.494

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft.

ezer Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 1.666 ezer forint.
(4) Az önkormányzat működési tartalékát 1.155 ezer Ft-ban határozza meg.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem állapít meg.

3-§
(1) Az önkormányzat 2016. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

1.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, valamint feladatok és
kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3., 3.1., 4.1 mellékletek részletezik.
(4) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok
szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) A 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az
önkormányzat.
(6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti
részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4-§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg.
A közfoglalkoztatottak 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.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések
(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011.
évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig
kötelezettséget nem vállalhat.
(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére
és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni
bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása
biztosított legyen.
(5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a
takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok
biztosítása mellett a polgármester a felelős.
(6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell,
elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével
összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
(7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület
jóváhagyása szerint történhet.
(8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított
kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési
rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az
előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező
pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a
jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi
felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató
költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív
hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen
járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat
fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében
végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc
napon belül tájékoztatja.
(13) A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál - az első
negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt
fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet
tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal
biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben,
valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági
döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben
az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen
(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával
törölhető.
(17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid
hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását
követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(18) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő
testületet illetik meg.

6.§
(1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor,
figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában
meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének
követelményére:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
kiküldetés , munkába járási utazási költségtérítés
reprezentációs kiadások
kisösszegű szolgáltatási kiadások
elszámolásra felvett előlegek
társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben

j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó
kifizetés.
Záró rendelkezések
7-§
(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2016.
évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett
intézkedéseit.
(2) A 2016. 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 2016. költségvetési
év során kell alkalmazni.

1. melléklet az 1 /2016. ( II. 20.) önkormányzati rendelethez
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

2016. évi bevétel
Hozzájárulás jogcíme
létszám

Normatíva
Ft/fő

mutató

Hozzájárulás
Ft-ban
10 019 904

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása
2 949 373

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellálás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 177 440

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

896 000

be) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

533 163

bd) közutak fenntartásának támogatása

342 770

I.le) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

•

'

’

I. ld Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5 000 000

309

7 650

3

58 900

2. Üdülőhelyi feladatok

2 003 981

V. 1.1 kiegészítés az 1.1jogcímhez

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és
közterheinek elismert összege
2. Óvodaműködtetési támogatás
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés
- óvodában ingyenes
- óvodában kedvezményes
- iskolában ingyenes
- iskolában kedvezményes
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű)
3. Szociális étkeztetés
4. Házi segítségnyújtás
5. Tanyagondnoki szolgálat
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása
7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási (feladatok
támogatása összesen
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása
b) intézmény üzemeltetési támogatás
III.5 c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési támogatása

5 385 212

2 774 632

2 500 000

12

110 580
1 200 000

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a
közművelődési feladatokhoz

Állami hozzájárulás összesen:

309

1 140

1 200 000

16 605 116

2. melléklet az 1/2016. (11.20.) önkormányzati rendelethez
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

*

—
i ő j

Megnevezés

-M

2 014. évi

2015, évi

E re d e ti

M ó d o s íto tt

M ó d o s íto tt

M ó d o s íto tt

te lje s íté s

te lje s íté s

e lő irá n y z a t

e lő ir á n y z a t 1.

e lő irá n y z a t 2.

e lő irá n y z a t 3 .

I. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások

3. Dologi kiadások

8421

10359

15313

2414

2935

1912

15038

11814

10390

5889

2977

1310

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1367

777

2494

35067

33816

24527

7 .Beruházások

4020

11136

120

8. Felújitások

9662

11768

1 546

13682

22904

48 749

5. Egyéb működési célú kiadások
6. Működési kiadások

0

0

0

1666

0

0

0

56 720

26 193

0

0

0

30477
2542

30586
3112

22483

157

310

0

0

0

9. Egyéb felhalmzási célú kiadások
10. Felhalmozási kiadások
A.

ESIIslaiíelM: kiadások összesen

II. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszközök

!

5. Működési bevételek
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7. Felhalmozási bevételek

2448

ü s£ -

24931

33176

34008

12073

20954

1897

4141

380

14850

25095

380

0

0

0

48 026

59 103

25 311

0

0

0

723

-2 383

882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Felhalmozási bevételek
■t

B

^

C.

Költségvetést bevételek és MM—i f » » n l ^ é H

III.

1

' i i m

l U

bevételek összesen

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1 Belföldi finanszírozás bevételei
2. Értékpapírok bevételei

3000

2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

5452

3 Államháztartáson belüli megelőlegezés
3. Maradvány igénybevétele
" ’ ' ......... .
” "
—- ™
4..Finanszírozási BEVÉTELEK összesen

500

596

660

1599

1595

1042

10647

2255

1542

596

660

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

8329

Államháztartáson belüli

3000

2. Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen

3329

3596

660

3. melléklet az 1/2016. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Iklódbördőce Önkormányzat 2016. évi
működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként

Ezer ft-ban

Előirányzat
Eredeti Módosított

BEVETELEK

22483

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről
B11Önkormányzatok műk. tám.
B116 Helyi önkormányzat kiég támogatása

-

19302
-

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(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B2 Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási célú- LEADERp 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
\ BEVETELEK MINDÖSSZESEN

2489

3181
383
2798

2448
500
1288
560
80
20

0
24931

0

256

0

0

256

25187|

° L

01

1

öl

öl

|

°i

°i

"I

0

380
380

380|

1286
500
786

1666|
26853

0

2
Ezer Ft-ban
Összes kiadás
Eredeti Módos. Módos.
4531
önkományzatok és önk. hiv. ig. tev
Köztemető-fenntartás és működtetés
501
172
Az önkormányzati vagyonnal való g.
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
1210
Vezetékes műsorelosztás
300
Nem veszélyes települési hulladék
249
786
Közvilágítás
852
Zöldterü let-keze lés
127
Város- és községgazd
Háziorvosi alapellátás
519
Fogorvosi alapellátás
423
462
Könyvtári szolgáltatás
Falugondnoki szolgáltatás
3300
Közművelődési tev. támogatása
3809
Közfoglalkoztatási mintaprogram
2910
269
Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.
111
Intézményi gyermekétkeztetés
192
Szociális étkeztetés
K1-3 ÖSSZESEN:
20723
0
0
K o rm á n yza ti funkció megnevezése

Ellátottak Dénzbeli iuttatásai
K41 Családi támogatások
- rendszeres gyvt.
- óvdáztatási tám
K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátáso
- FHT
K46 Lakhatással kapcs. ellátások
- lakásfenntartási támogatás
- természetben nyújtott lakásfen nt.
K48 Egyéb nem intézményi ellátáso
- rendszeres szociális segély
- átmeneti segély
- temetési segély
- közgyógyellátás
- saját hatáskörben pü-i ellátás
- egyéb önk. rend. megállapított
K4 Ellátottak pénzbeli juttat, őssz. |

Ebből K1 Személyi juttatás
Eredeti Módos. Módos.
2348

1658
1758
2228
237

K2 Munkaadókat terh. jár.
Eredeti Módos. Módos.
642

458
479
301
32

K 3 Dologi kiadások
Eredeti Módos. Módos.
1541
501
172
1210
300
249
786
852
127
519
423
462
1184
1572
381
111

192
8421

0

0

0

.. 0

1912

0

0

0

0

10390

0

0

0

0|

383
383
_ Ö>

927
0
60
0
267
600
1310

0|

o|

_____ °J________ I______2

0|

Eavéb

m űködési

célú

k ia d á s o k

S z o c iá lis T á r s . L o v á s z i
Ó v o d a i e llá tá s -C s ö m ö d é r
V é d ő n ő i s z o lg á la t C s ö m ö d é r
P á k á i Ö .J Ó v o d a Int. F en n t. T á rs u lá s
Lenti K is té rs é g i T ö b b c é lú T á rs u lá s
B u rs a
K é t-H e g y h á t E g y e s ü le t Ik ló d b ö rd ő c e
C s ö m ö d é r-K is s z ig e t S E
M ű k ö d é s i ta rta lé k

K5 Egyéb működési célú összeserj

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
MŰK. BEV. ÖSSZESEN:
MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

302
300
116
0
371
180
50
20
1155
2494

24527
25187
660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 B e ru h á z á s o k

120

In g a tla n v á s á rlá s

120

K7 F e lú jítá s o k

1546

Épület felújítás

1546

K8 Egyéb felhalmozási kiadások

■v*
-r

-

K84Egyéb felhalm ozási kiadás

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE:
K9

Finanszíroiási kiadások

K914 Állam háztartáson belüli meg.

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

||BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
||A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

1666
1666
0

0

0

0

6601
6601

| 26853
| 26853
I
0

0I
0I
0

0

0
0

I______

*-

0

0

0

0

0

Falugondnoki szolgálat 2016. évi költségvetése
3.1 melléklet az 1/2016.(11.20.) önkormányzati
rendelethez
107055 Falugondnoki szolgáltatás Ikódbördöce

ezer Ft
BEVÉTELEK

előirányzat

BI-7 Költséevetési bevételek
B1
Működési célú támogatás

-

KIADÁSOK

ered eti e l
-

-

B 8 finanszírozási bevételek
B813
M aradvány igénybevétele
B8131
Előző évi költségvetési m.
B81
Belföldi finanszírozási
B816
K ö z p o n ti, irá n v ító s z e rv i
normatív állami támogatás
műk. célú tám.
1önkormányzati hi.
BEVETELEK ÖSSZESEN:

2016 évi

2 U 1 6 7 é v i"

3 300

-

-

3 300
3 300
2 500

3 300

192
608
3 300

-

2016. évi
előirányzat

Személyi juttatások
K1101
KI 107
K1109
KI 110
KI 113
K122
KI 23

törvény szerinti illetmény
béren kivüli juttatás
közlekedési költségtérítés
egyéb költségtérítés
foglalkoztatottak egyéb személyi

1 598
60

m u n k a v é g z é s r e ir. j o g v . n e m
e g y é b k ü ls ő s z e m é ly i ju tta tá s

1
K I S Z E M É L Y I JU T T A T Á S O K Ö SSZE SE N :

K2 M unkaadót terhelő járulékok

1 658
458

1 658

-

458

-

D o lo g i k ia d á so k

380

K31 Készlet beszerzés
szakmai anyagok beszerzése
K311
K312
üzemeltetési anyagok beszerzése

-

380

K32 Kommunkkációs szolgáltatás
K321
informatikai szolgáltaások
K322
egyéb kommunkációs szóig.

50

K3 3Szolgáltatási kiadások
közüzemi dijak
K331
K334
karbantartási szolgáltatások
K336
szakmai tevékenységet segítő
K337
egyéb szolgáltatások

530

-

50
-

400
;
130

K34 Kiküldetések
K341
Ikiküldetések, reklám propag
K35 Különféle bef. és egyéb dologi
K351
működési célú áfa
K355
| egyéb dologi kiadás
K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 184

K l- 3

K Ö L T S É G V E T É S I K IA D Á S O K

3300

K9

F in a n szíro zá si k ia d á so k

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

224
224
1 184

-

3 300

3 300

-

4. melléklet az 1/2016 (11.20.) önkormányzati rendelethez
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
adatok ezer Ft-ban !

—

—

| Kötelező feladat j| Önként vállalt i

Kötelező feladat Ónként vállalt
Eredeti előirányzat

Összesen

Eredeti előirányzat
MökBdésikiadásofc

I.

1
2.
3,
4.
5.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

6. Költségvetési kiadások

Működési bevételek

I.

8 421

8 421

1 Működési célú támogatások

1 912

1 912

2 Közhatalmi bevétel

10 390
1 310
2 244

3 Működési bevétel
4.

250

10 390
1 310
2 494

24 277

250

24 527

6. Költségvetési bevételek
7 Egyenleg (- hiány, + többlet)
8. Belső finanszírozási bevétel
9. Külső finanszírozási bevétel
11. M űködési célú bevételek összesen

0
íi.

1 Beruházások
2. Felújítások
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
4. Költségvetési kiadások
'J

24 277

250

24 527

0

í

660

2 326

0

2 326

25 943

250

26 193

III. Ö sszes kiadás

9 Finanszírozási kiadás
KIADiSOK ÖSSZESEN I.+Il.

660

0

660

26 603

250

26 853

250

2 448

24 681

250

24 931

404

0

404
0

24 681

250

24 931

380

0

380

0

7. Külső finanszírozási bevétel

-1 286
1 595
500

8 Felhalmozási célú bevételek összesen

1 922

0

2 475

Költségvetési bevétel
Egyenleg (- hiány, + többlet)
Belső finanszírozási bevétel
Külső finanszírozási bevétel

25 061
-882
1 042
500

250
0
0
0

25 311
-882
1 042
500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.

26 6Q3

250

261853

III
10
11
12
13
B.

0
380
0

380

-1 286
1 042
500

6 Belső finanszírozási bevétel

660

8 |Költségvetési kiadás

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Költségvetési bevételek
5 Egyenleg (- hiány, + többlet)

1 666

finanszírozási kiadás

6. Felhalmozási célú kiadások összesen

A.

1
2
3
4.

120
1 546
0

1 666

2 198

Felhalmozási bevételek

II.

120
1 546

22 483

22 483

5.

7. Finanszírozási kiadás
9 Működési célú kiadások összesen
Felhalmozási kiadások

Összesen

Ö sszes bevétel

4.1 m ellék let az 1/2016. { 11.20 .) önkorm ányzati ren d eleth ez

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
a d a to k e z e r F t- b a n !

Kiadálból
2 -5
Mcgneveséi

Kormányzati
lun kein a/áma

2015. évi
kiadás

1

Egyéb mű kftdéli célú Idadáiok

jíl

i

3
2

ü

011130
013320.
011350.

u

t

i

3

tartalék

feladatok

Ö nko rm á n y zato k é s ö n k o rm án y z ati hiv atalo k jo g a lk o tó és általános
igazgatási tevékenysége

4 844

K ö z te m ető -fe n n ta rtás és -m űködtetés

501

A z önkorm ányzati vagyonnal való gaz d álk o d ássa l kap c so la to s feladatok

172

2 348

R övid időtartam ú közfoglalkoztatás

041232.

S tart-m unka p ro g ram - T éli kö zfo g la lk o ztatás

041233.

H o ssza b b id ő tartam ú k özfoglalkoztatás

045160.

K ö z u ta k , hidak üze m eltetése

046020.

V ezetések m ű so relo sztá s, városi és k ábeltelevíziós rendszerek

047410.

Á r- és b elv ízv é d elem m el ö s sze fü g g ő tev é k en y ség e k

051030.

N em vesz ély es (tele p ü lé si) hu llad ék vegyes (ö m lesz te tt) begyűjtése,
szállítása, átrakása

^

642

1 541
501

172
Hi>

041231,

1

0

2 91C

2 228

301

269

237

32

381

1 21C

1 210

300

300

0
249

249

052020.

S zen n y v íz gyűjtése, tisz títá sa, elh ely ezése

064010.

K özvilágítás

786

786

066010.

Z ö ld terü le t-k eze lés

852

852

066020.

V áros-, és közsé g g azd á lk o d ási egyéb szolgáltatások

127

127

072111.

H áziorvosi alapellátás

704

51S

072311.

F ogorvosi alapellátás

423

423

074031.

C salád és n ővédelm i eg észségügyi gondozás

118

74054

K o m p lex eg é szségfejlesztés

082044.

K önyvtári szo lg áltatá so k

082091.

K ö z m ű v e lő d és - közösségi és társadalm i részvétel fe jlesztése

082092.

K ö z m ű v e lő d és - hagyom ányos közösségi k ulturális értékek g o ndozása

091140,

ó v o d a i nevelés, ellátás m űködtetési feladatai

101150.

B etegséggel kap c so la to s pénzbeli ellátások, tám ogatások

O

116

462
3 809

462
1 758

479

1 572

1

0
300

300
0
0

Időskorral ö ssze fü g g ő pénzbeli ellátások

104051.

G yerm ekvédelm i pénzbeli és term é szetb en i ellátások

383

In téz m én iy gy erm ekétkeztetés

síi

106020.

L ak ásfen n tartással, lakhatással ö ssze fü g g ő ellátások

107051.

S zociális étk e ztetés

192
302

, .....

383
111

0

107052.

H ázi segítségnyújtás

900070

M űködési tartalék

1 155

107055.

F alugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 300

107060.

Egyéb szo c iá lis pénzbeli és term é szetb en i ellátások, tám ogatások

1 113

K Ö T E L E Z Ő FELA D A TO K Ö SSZ ESEN

185

0

102040.

104037

műkődéül célú
műkódéii célú
kiadásuk
kiadások
államit úl a rláioii állambú tartáson
kívülre
belülre

»

I

I
K lla k it

1 .

24 592

192
302
1 155
1 658

8 421

458

1 912

i

1 184

10 390

927

186

1 310

1 089

0

1 155

2

ö n k é n t vállalt feladatok

084031.

C ivil s z e rv ez etk m ű k ö d ési tám ogatása

094270.

Egyéb felsőoktatási feladatok

103010.

Elhunyt sze m é ly ek h á tra m ara d o tta in a k ellátásai

107060.

Egyéb s zo c iá lis pénzbeli és te rm é szetb en i ellátások, tám ogatások

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

70

70
180

180

0
0
250

0

0

0

0

180

70

0

0

24 527

8 421

1 912

10 390

1 310

1 265

70

1 155

2

5. melléklet az 1/2016. (11.20.) önkormányzati rendelethez
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ELŐÍRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

M egnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bevételek
Működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Finanszírozási bevételek
BEVETELEK ÖSSZESEN
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

január

február március április

május

június

július

augusztus szeptember október november

december

2 542

2 540

2 540

1 609

1 609

1 609

1 609

1 609

1 799

1 609

1 799

1 609

122

122

614

122

122

122

122

122

614

122

122

122

Összesen

587
3 251

86
2 828

86
3 240

. 86
1 817

86
1817

86
1 817

86
1 817

86
1 817

86
2 799

86
1 81'7

96
2 017

i. 85
1 816

1 318

1 318

1 318

497

497

497

496

496

496

496

496

496

22 483
0
2 448
0
380
0
0
1 542
26 853
0
8 421

242

242

242

131

132

132

132

132

132

132

132

131

1 912

865
77
208

865
77
208
120

865
77
208

865
77
208

865
77
208

865
77
208

865
77
208

865
269
208

875
77
208

865
77
207

865
269
208

865
79
207

1 777

1 970

1 778

10 390
1 310
2 494
120
1 546
0
660
26 853

80

300

1 546
660
3 370

2 830

2 710

1 778

1 779

1 779

1 778

1 970

3 334

6. melléklet az 1/2015. (IL^'OH önkormányzati rendelehez
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

ezer Ft-ban

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2016. évben nyújtott
támogatás,
kedvezmény összege

Közvetett támogatás jogcíme
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott
kölcsön elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség
Helyiségek, eszközök hasznosításából v
származó bevételből nyújtott kedvezmény
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

130

ÖSSZESEN:
130

•t:

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (11.20.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Iklódbördőce Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. évi CLXXXIX. törvény 53.§-ban, 143.
§ (4) a) pontjában (továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazás alapján a következők szerint
módosítja Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ):

1 §
Az SZMSZ 44. §-a a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:
44. § (7) Az önkormányzat által alkalmazott alaptevékenységi funkció kódokat az SZMSZ 4.
függeléke tartalmazza.
2-§
A rendelet 2016. február 29-én lép hatályba.
Iklódbördőce, 2016. február 17.

A rendelet kihirdetve:

r

4. függelék

Alaptevékenység funkció kódok
Iklódbördőce

Község

Önkormányzata

alaptevékenységének

kormányzati

funkciók

szerinti

besorolása:

Köztemető-fenntartás és - működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Állat-egészségügy
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0t, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Vezetékes műsorelosztás, városi és
kábeltelevíziós rendszerek
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység
Könyvtári szolgáltatások
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közművelődés - közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

013320
013350
011130
042180
107051
107052
091140
045120
045160
046020
051030
052020
064010
066010
066020
072111
072311
074031
081041
082044
107055
106020
041231
041232
041233
082091
082092

K özfoglalkoztatási m intaprogram
In tézm én yen kívüli g y erm e k é tk ez tetés

041237
104037

I

JELENLÉTI

IV

Aláírás :

N év
Sabján Krisztián

polgármester

Kulman Ferencné

alpolgármester

Kárpáti Judit

képviselő

Császár Sándor

képviselő

Szokoli István

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából :
j egyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt v e tt..... fő érdeklődő állampolgár .

Iklódbördőce Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Iklódbördőce Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését 2016. február
17-én (szerda) 16,30 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT épületet
Iklódbördőce

Napirend:

1. Polgármester beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
3. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4. Közbeszerzési terv elkészítése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
5. Falugondnok beszámolója a 2015. évben végzett munkáról
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
6. A roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Sabján Krisztián polgármester
7.Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
8. Egyebek

Iklódbördőce, 2016. február 12.

Előterjesztés
az Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 17-én tartandó
ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Sabján Krisztián polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Országgyűlés a 2015. évi C. 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 költségvetés-tervezetét a
képviselőtestület elé terjessze.
Költségvetés-politikai keretek
A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, az államadósság
csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a versenyképesség javítása és a
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány 2010 óta
jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a
nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2016. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási
rendszerben történik.
Természetesen az önkormányzatok mindennapjaiban és finanszírozásában is érvényesülnek a
2016. évi költségvetési törvényjavaslat általános célkitűzései, így az életszínvonal és
életminőség javítása, a jóléti intézkedések erősítése, ágazati fejlesztések megvalósulása.
Növekszik a gyermekétkeztetés támogatási, melynek köszönhetően igen nagymértékben
bővül az ingyenes étkezésben részesülők száma. Kiemelt szerepet kap az eltérő élethelyzetből,
környezetből származó gyermek esélyegyenlőségének megteremtése. A Kormány szociális
segélyezéssel, a segélyezettek munka világába való visszavezetésével kapcsolatos
elképzeléseinek megfelelően 2015. márciusától gyökeresen átalakult az állam és az
önkormányzatok ellátási felelőssége. A minden állampolgárnak egyforma feltételekkel
biztosítandó ellátásokról immár az állam gondoskodik, a települési önkormányzatoknál pedig
annak a lehetősége maradt meg, hogy az egyedi problémákra koncentrálva nyújtsanak
segítséget a helyi igények megfelelő ismerete mellett. E feladat értelmében specifikus, minden
településen eltérő adottságokra és szükségletekre kell reagálni, ehhez pedig az
önkormányzatok alapvetően a saját bevételeikre támaszkodhatnak. A központi költségvetés
természetesen 2016. évben is segítséget nyújt azoknak a településeknek, amelyek minden
erőfeszítésük ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni.

2
A helyi önkormányzatok 2016. évi központi költségvetési támogatásának területei
1) Általános működés, igazgatás
Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik
ki. E helyi közügyek ellátását 2016-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy - a különböző
feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános
jellegű támogatás szolgálja. Továbbra is cél az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge
jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016. évben is indokolt a „kiegyenlítő”
rendszer fenntartása. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított
bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét, a 2015. évi elvek és
mértékek változatlanul hagyása mellett.
2) Köznevelés
A települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E
feladatokhoz a 2015. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít a központi
költségvetés.
3) Szociális ágazat
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2016.
évben is az alapellátások biztosítása.
Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli
ellátások terén jelentős hangsúlyeltolás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles
elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó
támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai
jelentősen lecsökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozod;
élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen
túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorul
polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában.
E változáshoz igazodva a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím előirányzata
jelentősen lecsökken, hiszen a 2016. évben már nem kell visszaigényelhető forrást biztosítani
azon segélyekhez, melyek már nem kötelezően nyújtandó önkormányzati ellátások. A
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés
továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan
szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. E
támogatás biztosít fedezetet pl. a közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez,
alapszolgáltatások önrészéhez vagy a települési támogatások kifizetéséhez.
2016. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A Kormány
kiemelt célkitűzése, hogy egy gyermek se éhezzen, ennek érdekében átalakul a szünidei
étkezés támogatása is. Ez egyrészt kiszámíthatóságot biztosít majd, de egyben lehetőséget is
arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben
megfelelő élelemhez jussanak.
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4) Kulturális ágazat
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016-ban a szabályozás
alapvető változatlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követi.
5) Önkormányzati fejlesztések
A költségvetés forrást biztosít az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. E keretösszegből az érintett településeken
ebből út/járdaépítések, egyéb infrastrukturális beruházások (pl. óvodák, szociális és kulturális
intézmények fejlesztése), vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerrel kapcsolatos
beruházások, stb. valósulhatnak meg.
Az előző évhez hasonló keretösszeg szolgálja a kisösszegű fejlesztések, felújítások
támogatását: az egyes önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a
belterületi utak, hidak, járdák felújítását, az óvodai, iskolai és utánpótlás
sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházásokat.
6) Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok rendkívüli támogatása keretösszeg szolgál a települési önkormányzatok kizárólag már egyedi problémák kezelésére irányuló - kiegészítő jellegű rendkívüli
támogatásának forrásául.
Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon és összegben áll rendelkezésre
az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior támogatás.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Önkormányzatunk 2016. évi költségvetési elkészítésekor 16.605 ezer Ft állami
hozzájárulással számolt.
Gépjárműadóból 560 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 2016. évben
sem fog.
A képviselőtestület 1999. év második félévétől rendelkezett helyi iparűzési adó bevezetéséről.
Ezen a jogcímen 2016. évben 1.288 ezer Ft bevételt 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 116 ezer Ft hozzájárulást kell fizetni.
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Az állampolgárok ügyeinek intézése a csömödéri közös hivatalban valósul meg, a hivatal
működtetéséhez saját erővel nem kel hozzájárulni.
A gyermekjóléti-családsegítési alapellátási kötelezettségünknek a Lenti Kistérség Többcélú
Társulása keretében teszünk eleget.
A Társulás keretében több feladatot is ellátunk, kiemelt az együttműködés az egészségügy
(központi ügyelet) területén.
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. 2016. évben is részt veszünk a START
közfoglalkoztatási mintaprogramban, mezőgazdasági termeléssel.
A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális
ellátásokra.
A kedvezőtlen gazdasági folyamatok miatt a szociális ellátásban részesülők számának
emelkedése várható. Ellátottak pénzbeli támogatására 1.310 ezer Ft került betervezésre.
Önkormányzatunk támogatja a különböző szinteken oktatásban résztvevőket.
Továbbra is működtetjük a falugondnoki szolgálatot. A feladat ellátásához állami támogatás
igénylésére van lehetőség.
Folyamatosan működik az IKSZT.
Társulásos formában biztosítjuk a szociális alapellátásokat, a társulás székhelye 2015. január
1-jétől Lovásziban van. A Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerben való részvételünk éves
szinten 180 ezer Ft-tal terheli meg költségvetésünket.
Önkormányzatunk támogatja a községben működő civil szervezeteket.
Felhalmozási célú kiadást mindössze 1.546 ezer Ft értékben terveztünk.
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, az előterjesztést megvitatni, s az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Iklódbördőce, 2016. február 9.

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban -a z adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló a 353/2011 .(XII.30.) Korm. rendelet- meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés

Sor
szám

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

05
06

S a já t b e v é te le k (0 1 + ... + 0 7 )
S a já t b e v é telek (08. so r) 5 0 % -a
E lő ző é v (e k )b e n k e le tk e z e tt tá r g y é v e t te rh elő

07
08
09
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tárgy
év

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
2017. év
1868

2018. év
1868

2019. év
1868

20
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20

20

20

2268
1134
0

1888
944

1888
944

1888
944

944

944

1868

fiz e té si k ö t e l e z e t t s é g ( 1 1 + ...+ 17)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
T á r g y é v b e n k e letk ez ett, illetv e k e letk ez ő ,

11
12
13
14
15
16
17
18

- --

.

tá r g y é v e t te r h e lő fizetési k ö te le z e tts é g
(1 9 + ...+ 2 5 )

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
F izetési k ö t e le z e t t s é g ö s s z e s e n ( 1 0 + 1 8 )
F izetési k ö te le z e t t s é g g e l c s ö k k e n t e t t sa já t
bevétel (0 9 -2 6 )
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20
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22
23
24
25
26
27

0
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet hatálya
!•§
Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya.
2-4. §

A költségvetés bevételei és kiadásai
A 2016. 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.

Előzetes hatásvizsgálat Iklódbördőce Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jó l követhető, ha a
helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban,
mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2016. 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, 2016. február 4.

Falugondnoki munkám 2015 - évben

Az elmúlt évben végzett teendőim az előző évhez viszonyítva csak kis mértékben módosult, mert a
települést többségében időskorúak lakják, kiknek életvitele koruk előre haladásával nagyobb
odafigyelést igényel. Míg a fiatalok kérései jobban a sport, az internet és más szórakozási lehetőség
köré csoportosulnak,addig a közép- és szép korúak a különböző kérelmek benyújtásához, a heti
bevásárláshoz, receptjeik kiváltásához, körzeti orvoshoz vagy ritkábban a lenti rendelőintézetbe
történő szállításhoz,gázpalack cseréjéhez, házkörüli kisebb javítási munkához igénylik a segítő
jobbot
A körjegyzőségen dolgozókkal jó a 1<apcsolatom, ami a heti háromszori alkalommal a hivatalos
levelek,segély kérelmek, meghívók,tértivevények, negyedévi szemétszállítási csekkek, egyéb adós
levelek célba juttatását és az esetenkénti hivatalos helyekre történő személyszállítást is jelenti.
A környékbeli falugondnokokkal segítjük egymás munkáját vagy együtt oldjuk meg a szállítást a
különböző rendezvények esetén és egymást helyettesítve a szabadságolások idején. A Csömödéri
Idősek Otthona lakóit egy - két alkalommal kiemelt állami ünnepnapok közös ünneplésére Lovászi
községbe szállítom, ami az éltes korúaknak maradandó élményt jelent.
Hagyományokat követve az évközi ünnepségek előkészítésében, lebonyolításában résztvettem. Itt
említhető a Szent Márk kápolna hegyi búcsúja, a Hód tanösvény - túra ahol az iskolásokból álló csa
patok létszáma meghaladja a 140 főt, aztán a falunap, melynek műsorát a környékbeli emberek is
szívesen megnézik, végül az Idősek Napja.. A gyerekek a karácsonyi ünnepek előtt a Jézuska - várás
ünnepén kisebb műsort adtak, aztán Önkormányzattól ajándékot kaptak.
Az Önkormányzathoz tartozó területek évközi rendszeres rendbetételében részt vettem. Ide
tartoznak a hivatali épületek udvarai,árkai, a temetők, vasútállomás környéke, szőlőhegyre járó
útszélek, árkok, kápolna környéke, a falu bevezető útjainak karbantartása, buszvárók hirdető lapoktól
való tisztántartása.
A munkák során elromlott gépek javíttatásáról, kisebb karbantartásokról is gondoskodtam. Az elmúlt
évben az elnyert EU- s pályázatoknak köszönhetően tovább szépült az iklódi temető a kerítés melletti
tuja sorral, míg abördőcei ravatalozó elé koszorú lerakó hellyel bővültl, szépült a falu képe.
A jövőben is falum felemelkedéséért, az itt élőkért szeretnék fáradozni.

Kelt., Iklódbördőce, 2016. február 12.

Előterjesztés
Iklódbördőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 17-én tartandó
ülésére
Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló
44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől
érvényes változását. A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
felhatalmazása alapján hivatalból indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint hatályát
vesztett alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új
kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, ott nyilvántartásba bejegyezte az új kódot vagy
kódokat.
Az NGM 12. §-a értelmében a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016.
március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati
funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.
Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is
bekerült, az önkormányzatnak szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, célszerű, ha a
szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az alaptevékenységi funkció kódokat.
A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet az Ávr. 167/c.§ (5)
bekezdés rendelkezése szerint legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar
Államkincstárhoz.
Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
szóló rendeletüket megalkotni szíveskedjenek.
Részletes indoklás:
1. § Függelék szabályzatba történő beemelése
2. § Hatályba léptető rendelkezés
Csömödér, 2016. február 15.

Előzetes hatásvizsgálat Iklódbördőce Község Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelete módosításához

Társadalmi-gazdasági hatás:
A helyi önkormányzat szervezeti és működési rendjének meghatározása a helyi közügyek
intézésre körében - figyelemmel a hatályban lévő jogszabályokra, a polgármesteri tisztség
betöltése módjának meghatározása..
Költségvetési hatás;
Költségvetési hatása a polgármester részére történő kifizetés emelkedéséből ered.
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 a képviselőtestület jogszerű működése szempontjából.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: nincs
következmény
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. február 10.

ELŐTERJESZTÉS:

Iklódbördőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. február 17-én
tartandó ülésére
Tárgy: A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
megállapodásának a módosítása

társulási

Tisztelt képviselő-testület!
Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefolde, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Nova, Barlahida
Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló'
2011. évi. CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.), 87.-94.§.-a, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv) 21.§.,74.§., az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8.§-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Ávr.) 4.§-ában foglaltakat figyelembe véve az Mötv. 13. §-ban meghatározott
kötelező köznevelési feladataik megvalósítására óvoda közös fenntartásában állapodtak meg
2013. június 30. napjától határozatlan időtartamra.
Az önkormányzatok a köznevelési intézmény fenntartására és működtetésére jogi
személyiségű társulást hoztak létre.
Az önkormányzatok képviselő-testületei a társulás létrehozásáról társulási megállapodást
fogadtak el, mely legutóbb 2014. július 1. napjától került módosításra. A Mötv. 93. §-át
figyelembe véve az érvényben lévő társulási megállapodás tartalmazza a:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást
(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak
adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát,
amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket;

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettségét;
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét,
módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.
Az érvényben lévő társulási megállapodás tartalmazza a fenti pontok szerinti szabályozást,
ugyanakkor a hatályos jogszabályok figyelembevételével a módosítása indokolt az alábbiak
figyelembevételével:
1. ) A társulási megállapodás 3.1. pontja tartalmazza: a Társulás tagjainak neve, székhelye,
képviselője, a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát. Javaslom: ezen pont
társult önkormányzatok településeinek a 2015. január 1-jei
lakosságszámát
tartalmazza, a társulás képviselőjeként pedig csak a polgármesteri tisztségre utaljunk
a polgármester nevének feltüntetése nélkül, így az esetlegesen a polgármesterek
személyében bekövetkezett változáskor nem kell módosítani a társulási megállapodást.
2. ) A 8.1 pontot javaslom hatályon kívül helyezni, és a helyébe lépő rendelkezésben a
társulás óvodai nevelési tevékenységi körét ki kell egészíteni az egységes óvodai
bölcsődei feladatokkal, valamint e tevékenységi kör rövid jellemzésével.
3. ) A 8.2. pont szerint javaslom meghatározni a társulás alaptevékenységet, mely az
óvodai nevelés. Ugyanakkor javaslom a pontból hatályon kívül helyezni a társulás
szakágazati besorolására vonatkozó rendelkezést, mivel nem kötelező tartalmi eleme a
társulási megállapodásnak.
4. ) A 8.4 pont tartalmazza a társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolását, melyet javaslok hatályon kívül helyezni, mivel elegendő, ha a társulási
tanács erről határozattal dönt, így a kormányzati funkciók számában, elnevezésben
bekövetkezett változáskor - melyről a társulási tanácsnak elegendő határozattal
döntést hozni - nem kell a társulási megállapodást módosítani, (a Mötv. 93.§-a alapján
a társulási megállapodásnak nem kell tartalmaznia a társulás alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti besorolását). A módosuló szakasz tartalmazza, hogy a
társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról a társulási
tanács határozattal hoz döntést.
5. ) A 8.5 pont m.) és ap.) és q.) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbbiakban: Á ht) 24.§-ának és 87.§-ának módosulása indokolja,

melynek értelmében már nem kell készíteni a társulásnak és a köznevelési
intézménynek költségvetési tervkoncepciót, gazdálkodásról szóló féléves
háromnegyed éves beszámolót készíteni, így a ezen pontok tartalmát a hatályos Aht.
figyelembevételével kell módosítanunk. A módosuló rendelkezések már egyértelműen
meghatározzák a társulás és a köznevelési intézmény gazdálkodásával összefüggő
társulási tanács hatáskörébe tartozó feladat és hatáskört.
6. ) A 9.3. pont tartalmazza a társulás által fenntartott köznevelési intézmény(óvoda)
típusát. A óvoda alapító okiratának módosításával összhangban a társulási
megállapodásban is az intézmény típusaként: egységes óvoda-bölcsödét kell
megjelölni.
7.) A 9.6. pont a Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, melyet javaslok hatályon kívül
helyezni, és egyidejűleg a 9.6. pont számozását 9.5. pontra módosítani. A módosítás
következtében javaslom, hogy a megállapodás 9.5. pontja tartalmazza a köznevelési
intézmény alapfeladatának köznevelési tv. szerinti megnevezését, így az óvodai
nevelést, nemzetiséghez tartozó óvodai nevelést, több gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. Továbbá az integrációs
programban valórészvétel lehetőségét.
8. ) A társulás vagyonára vonatkozó 10. pontot ki kell egészítenünk a köznevelési intézmény
vagyonára vonatkozó rendelkezésekkel, mivel az alapító okirat 11. pontjában szabályozott
vagyon feletti rendelkezési jog már nem része az alapító okiratnak, a módosított okirat
már erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.
9. ) A tárulási megállapodás 11. pontja tartalmazza a társulás fenntartásával,
működtetésével
kapcsolatosan
az
egyes
képviselő-testületek
pénzügyi
hozzájárulásának mértékére vonatkozó rendelkezéseket, melynek több alpontja - így a
11.12., 11.14., 11.16., 11. 23.- már nem tartalmaz rendelkezéseket, így a folyamatos
számozás érdekében a l l . pont számozását módosítanunk kell, tovább javaslom a
11.11. alpontból a féléves, háromnegyed éves szövegrész törölni, mivel a társulásnak és a
köznevelési intézménynek az előterjesztés 5.) pontjában említettek figyelembevételével
már nem készül féléves, háromnegyed éves gazdálkodási beszámolója. Javaslom, hogy a
társulási tanács a 11.33 pontját helyezze hatályon kívül, és a számozás
figyelembevételével a 11.29 pont tartalmazza azon rendelkezést, miszerint a társulás
pénzügyi támogatást biztosíthat a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
hivatal) működéséhez, mivel a hivatal látja el a társulás munkaszervezeti, valamint a
társulás és a köznevelési intézmény gazdálkodási feladatait, azzal, hogy a pénzügy’
támogatás nem veszélyeztetheti a társulás és az általa fenntartott köznevelési intézmény
működését.
10.) A társulási megállapodás 13.3. és 13.4. pontja tartalmazza a társulási tanács
tagjainak a szavazatszámát, melyet a 2015/2016-os nevelési év gyermeklétszámának
figyelembevételével javaslok a tervezet szerint módosítani.

A társulási megállapodás további pontjainak módosítása nem indokolt.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás módosításához a társulás
valamennyi tagönkormányzata képviselő-testületének a minősített döntéssel hozott szavazata
szükséges
Javaslom, hogy a képviselő- testület a Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi
Társulás társulási megállapodásának a módosítását a tervezetben foglaltak
figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.
Csömödér, 2016. február 1.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző
Határozati javaslat:
Iklódbördőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Páka Öveges József Óvodát
Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a módosítással
egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja és jóváhagyja.
A társulási megállapodás módosítása és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás
a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának és
a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

