
125/1/2016 

Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendeletek: 

1/2016. (11.15.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 201 ó.évi költségvetéséről. Tárgykód: B1 

Határozatok: 

11-19/2016.(11.15.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1 5 - é n  
1300- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak: Vajmi Ferenc polgármester 
Rácz József alpolgármester 
Belső József képviselő 
Biró Györgyné képviselő 
Becze Árpád képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Henczné 
Boha Erika pti.ügyintéző 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testületből 5 fő jelen 
van. 

NAPIREND: 

1. ) A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

2. ) Társadalmi és civil szervezetek részére 2015. évben nyújtott támogatásról elszámolás 
támogatásának megtárgyalása. 

3. ) Társadalmi és civil szervezetek 2016. évi támogatásáról döntés. 

4. ) Az önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása 

5. ) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés. 

6. ) Polgármesteri tájékoztató 

7. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. 

8. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
1. ) A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

ll/2016.(II.15.)kt. határozat 

Ortaháza 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: folyamatos Felelős: 
polgármester 

2. ) Társadalmi és civil szervezetek részére 2015. évben nyújtott támogatásról elszámolás 
támogatásának megtárgyalása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

12/2016.(II.15.)kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben az államháztartáson kívüli 
nyújtott támogatással történő elszámolását az alábbi szervezeteknek jóváhagyja és elfogadja: 
a. ) Dr. Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT. 
b. ) Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos 
c. ) Csömödér-Kissziget Sportegyesület 
d. ) Pákái Vörös Meteor Sportegyesület 
e. ) Molnár Jánosné 
vállalkozó Határidő: 
folyamatos Felelős: 

l á t  

3. ) Társadalmi és civil szervezetek 2016. évi támogatásáról döntés. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 



13/2015.(11.15.) kt.határozat. 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú egészségügyi feladataik ellátására 
2016. évben a Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. részére 500 000 Ft működési célú 
támogatást biztosít. 
Az önkormányzat a támogatást negyedévente, négy egyenlő részletben biztosítja.(125 000 
Ft/negyedév) 
A képviselő-testület kéri a háziorvost, hogy 2017. január 31.-ig az önkormányzati támogatással 
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati támogatásokra 
vonatkozó megállapodások megkötésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
jegyző 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

14/2015.(11.15.) kt.határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. évben dr. Gróf Ulrike vállalkozó 
fogszakorvos részére - az érvényben lévő feladat-ellátási szerződés alapján 105 000 Ft, összegű 
működési célú támogatást biztosít a fogorvosi szolgálat működése érdekében. 
A 2016. évre biztosított támogatás - 105 000 Ft - kifizetése negyedévente történik, négy egyenlő 
részletben (26.250 Ft/negyedév). 
A képviselő-testület kéri a fogorvost, hogy 2017. január 31.-ig az önkormányzati támogatással 
Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével számoljon el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

15/2015.(11.15.) kt.határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákái Vörös Meteor Sportegyesület részére 
2016. évben 70.000 Ft működési célú támogatást biztosít. 
Az összeg kifizetése egy összegben 2016. március 31- ig történik. 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2017. január 3 1 - i g  írásban 
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: folyamatos 2017. január 31-ig. 
Felelős: polgármester 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

16/2015.(11.15.) kt.határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000 Ft támogatást biztosít 2016. évben 
az ortaházi vegyesbolt üzemeltetési kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet megteremtése érdekében. 
A pénzügyi támogatás feltétele, hogy a vállalkozó folyamatosan gondoskodjon a napi élelmiszerek 
ellátásáról. 
A támogatást az önkormányzat az üzemeltető - Molnár Jánosné vállalkozó - részére legkésőbb 2016. 
június 30- ig fizeti ki 
A támogatott a támogatási összeggel köteles az önkormányzat felé 2017. január 31 - ig írásban 
elszámolni az önkormányzata képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
figyelembevételével 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Határidő: folyamatos 2017.január 31. 
Felelős: polgármester 

4. ) Az önkormányzat kormányzati funkcióinak 
módosítása Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
17/2016.(II.15.)kt. határozat 

Ortaháza Önkormányzatának képviselő-testülete a 368/2011(X1I.31) Kormányrendelet 167/B.§.-a, A 
167/C.§-a és a 68/2013. (XII.29.) NGM 12.§.-ában foglaltakra figyelemmel, Ortaháza Község 
Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiak szerint 
határozza meg: 
A Ortaháza Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360
 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 



052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
0721 12 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
72311 Fogorvosi alapellátás 
72312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
102031 Idősek nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
041232 Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 
41236 Országos közfoglalkoztatási program 
41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 

5. ) Adósságot keletkeztető ügyletekről döntés. 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
18/2016.(II.15.)kt. határozat 

Ortaháza 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 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer Ft-ban 



Megnevezés Sor 
szám 

tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő 3 évre vonatkozóan 

2016.év 2017. év 2018 év 2019 év 
Helyi adók 01 17 520 25 000 25 500 26 000 
Osztalékok, koncessziós díjak és 
kamatbevételek 

02 300 300 300 300 

Díjak, pótlékok, bírságok 03 10 10 10 10 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

04 423 0 0 0 

Saját bevételek (UI+... +04) 05 18 253 25 310 25 910 26 410 
Saját bevételek (05. sor) 50%-a 06 9 127 12 655 12 955 13 205 
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 
terhelő adósságot keletkeztető ügylet 
mértéke (08-r09) 

07 0 0 0 0 

Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel 
tárgyévet terhelő tőketartozása, és 
kamattartozása 

08 0 0 0 0 

Előző években keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

09 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel Tárgyévben vállalható adósságot 
keletkeztető ügylet mértéke (06-07) 

10 9 127 12 655 12 955 13 205 

Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

11 0 0 0 0 

Tárgy évben keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

12 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (07+10) 13 9 127 12 655 12 955 13 205 
      

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

6. ) Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

A polgármester elmondta, hogy 2015. évben megvásárolta a Kossuth út 1. szám alatti ingatlant, mely 
bontásra érett. Indokolt lenne a vezetékes áram hálózatról a villany lekötése, mivel az épület 
lakhatatlan. 

Az önkormányzatnak el kell gondolkodnia, hogy az önkormányzat által az elmúlt években 
megvásárolt lakóingatlanokat milyen funkcióval töltené meg. Lehetne értékesíteni, illetve bérbe adni. 



2015. évben felépült a hivatal udvarában a géptároló, a műszaki átadás még nem történt meg, március 
végéig az épület színezését is el kell végezni és más kisebb munkák is visszavannak. 
Biró Györgyné képviselő elmondta, hogy sajnos az épület nincs ellátva vezetékes villanyhálózattal, 
nem érti, hogy maradhatott ki az építési munkából, a mai világban már nem megengedhető, hogy egy 
épület ne rendelkezzen villannyal. 
Vajmi Ferenc polgármester kérte a jegyzőt, hogy kerüljön áttekintésre az épület megépítésének 
költségvetése, tervdokumentációja és annak függvényében a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel a 
kapcsolatot fel kell venni. Az épületben a villanyszerelést mindenképp meg kell oldani. 

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről döntés 

Vajmi Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ortaháza Község 
Önkormányzata képviselő -testületének 10/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezéseket A rendelet 29 §- a értelmében az 
önkormányzat jövedelemi-e tekintet nélkül 100%-os a közszolgáltatási díj kedvezményben részesíti az 
Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 
ingatlantulajdonosokat. A polgármester javasolta, hogy a testület továbbra is biztosítsa a 
díjkedvezményt, melyet a szolgáltató negyedévente számláz ki az önkormányzat felé. A megállapodás 
-tervezet elkészült, melyet a testületnek jóvá kell hagynia. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

19/2016.(11.15.) kt.határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. évre 100 % hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjkedvezményt biztosít a Ortaháza településen lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen a településen élő ingatlantulajdonosoknak. 
A díjkedvezményt az önkormányzat negyedévente számla ellenében fizeti ki a szolgáltató részére A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Határidő: 
folyamatos 2016. december 31-ig Felelős: polgármester 

7. ) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

A polgármester kérte, hogy a 2016. évi költségvetésbe 1 m Ft összeg kerüljön megtervezésre a 
felépített géptároló megközelítéséhez térkövezésre. Emellett a Tag felé vezető útjavítása indokolt, 
melyre ugyancsak 1 m Ft összeget javasolt megtervezni. 
Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat megalkotta az 

1/2016.(11.16.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosításáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



8. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A 

polgármester az ülést 14,00 -órakor bezárta. 

 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt ORTAIIÁZA Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. február 15 -én, hétfőn, 13 üü-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 
Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 
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ELŐTERJESZTÉS: Ortaliáza Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. 
Február 15.-én tartandó ülésére. 

Tárgy: A Páka Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának a módosítása 

Tisztelt képviselő-testület! 

Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde, Csömödér, Hernyék, 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 368/201 1. 
(XII.31.)Kormányrendelet(továbbiakban: Ávr.)4§-ában foglaltakat figyelembe véve az Mötv. 13§-ban 
meghatározott kötelező köznevelési feladataik megvalósítására óvoda közös fenntartásában állapodnak 
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 megállapodás 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 tartalmazza, 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 a p.) és q.) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény( továbbbiakban: Áht ) 24.§-ának és 87.§-ának a 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 Áht. 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 tartalmazz 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 l l .  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 pénzügyi 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 

• ifit.. 
figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el  - A' 

Páka, 2016. február 1. 

Határozati javaslat: 

Ortaháza 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: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 február 15-én 
tartandó ülésére. 

Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek részére 2015. évben nyújtott támogatásról elszámolás 
támogatásának megtárgyalása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete rendelkezik a 
képviselő-testület által az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek , jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek pénzügyi támogatásokkal történő elszámolásról. Az önkormányzati rendelet 
„ 7. §-a (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles 
a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni. 
(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított 
számlákkal év/vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel történik. 
A támogatott köteles a 2. melléklet szerinti elszámoló lapot kitölteni és csatolni az elszámoláshoz. 
(3) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint. 

a) a civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, 
b) Önkormányzati közfeladat ellátást biztosító gazdasági társaságok esetében a tárgyévet 

követő év január 31-ig, 
(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos 
módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen 
ellenőrizni. 
(7) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni: 

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy 
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, 
visszafizetési késedelemben van, 

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, 
a köztartozás megfizetéséig, 

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került. 
(8) A polgármester a támogatott által benyújtott elszámolást 

a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja, 
b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a 

képviselő-testület elé terjeszti. ” 
Továbbá az 5. § (2 ) bekezdése kimondja, hogy a támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, 
hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától számított jegybanki alapkamat 
mértékének kétszeresével növelt összegben növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem 
tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról vagy a támogatásról határidőben nem számol 
el. 
A fenti rendelkezések figyelembevételével az önkormányzat által 2014. évben támogatott szervezetek 
az alábbiak szerint számoltak el a részükre biztosított támogatással. 



Támogatott Támogatási cél Megítélt 
támogatás összege Ft-
ban 

Folyósított 
támogatás 
összege 

Dr. Bakos és Társa EÜ. Szolgáltató BT 
működési 500 000 500 000 

Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos működési 105 000 105 000 
Csömödér-Kissziget SE működési 40 000 40 000 
Pákái Vörös Meteor SE Működési 70 000 70 000 
Molnár Jánosné vállalkozó Működési 300 000 300 000 

Valamennyi támogatott a támogatási összeget a támogatási célnak megfelelően használta fel, 
visszafizetési kötelezettsége egy szervezetnek sem keletkezett és az elszámolást valamennyien 2016. 
január 31- ig benyújtották. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az államháztartáson kívül nyújtott önkormányzati támogatásokról az 
elszámolást fogadja el és hagyja jóvá. 

 ...... /2016.(II.15.) határozati kivonat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben az államháztartáson kívüli nyújtott 
támogatással történő elszámolását az alábbi szervezeteknek jóváhagyja és elfogadja: 
a. ) Dr. Bakos és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT. 
b. ) Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos 
c. ) Csömödér-Kissziget Sportegyesület 
d. ) Pákái Vörös Meteor Sportegyesület 
e. ) Molnár Jánosné vállalkozó 
Határidő: folyamatos Felelős: 
polgármester 

Páka, 2016. január 29. 

Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Qrtaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15.-én tartandó 
ülésére. 

Tárgy: Társadalmi és civil szervezetek 2016. évi támogatásáról döntés. 

Ortaháza Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendelkezésről szóló 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete értelmében a képviselő-testület az 
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek , jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek pénzügyi 
támogatást kérhetnek az önkormányzattól elsősorban a Mötv.-ben meghatározott helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok ellátásának, és a település érdekében végzett tevékenység ellátása céljából. 
2016. január 31- ig az alábbi szervezetek az alábbi összegű támogatást kérik az önkormányzattól: 

Kérelmező Támogatási cél Célkitűzéshez kért 
összeg 

Célkitűzéshez egyéb 
pü.forrás várható 
összege 

Dr. Bakos és Társa EÜ. Szolgáltató BT 
működési 500 000 Tb. támogatás 

Dr.Gróf Ulrike fogszakorvos működési 105 000 Tb. támogatás 
Pákái Vörös Meteor SE működési 70 000 2 100 000 
Molnár Jánosné vállalkozó működési 300 000 1 266 375 

A támogatás meghatározásánál a képviselő-testületnek figyelembe kell venni, hogy kötelező vagy önként vállalt 
feladat ellátást szolgálja, valamint azt, hogy a kérelmező a kérelemben megjelölt célkitűzéshez más forrásból 
pénzügyi támogatásban részesül-e? 

Az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó orvosok az alapellátás biztosításához támogatásban 
részesülnek finanszírozási szerződés alapján a tb.- tői 
A támogatást a háziorvos közvetlenül a finanszírozótól, míg a fogorvos az önkormányzaton keresztül kapja meg. 
Az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtandó támogatásokhoz az önkormányzatok a központi 
költségvetésből állami támogatásban nem részesülnek. 

A döntés meghozatalához a képviselő-testületnek mérlegelnie kell, hogy az adott szervezet az önkormányzati 
támogatás biztosítása nélkül is biztosítani tudná megfelelő színvonalon a tevékenységét. 

Kérem, hogy a fenti tájékoztató figyelembevételével tárgyalja meg a képviselő-testület a 2016. évi 
támogatások mértékét. 

Páka, 2016. január 29. 
Tisztelettel: 

 



ELŐTERJESZTÉS: Ortaháza Község Önkormányzata képviselő- testületének 2016. február 
15.-án tartandó ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat kormányzati funkcióinak módosítása Tisztelt képviselő-testület! 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről a 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet rendelkezik, melyet 2016. január l.-jével módosított a 44/2015 
(XII.30) NGM rendelet. A rendeletmódosítás következtében az önkormányzatot érintően az alábbi 
változások történtek a kormányzati funkcióban: 

-  102030-idősek, demens betegek nappali ellátása helyett Az idősek nappali ellátása, 
kormányzati funkció száma: 102031 

- 107054 családsegítés helyett Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042 
-  096020 iskolai intézményi étkeztetés helyett 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben 

Továbbá a kormányzati funkcióinkat javaslom kiegészíteni az alábbiakkal: 

- 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

A kormányzati funkciók közül az alábbi alaptevékenységek nem jellemzőek önkormányzatunkra, így 
azok törlését javaslom a törzskönyvi nyilvántartásból: 

- 042180 Állat-egészségügy 
- 061020 Lakóépület építése 
- 074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás 
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

A 368/2011.(XII.31) Kormányrendeleti 67/B§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
figyelembevételével a kormányzati funkcióváltozást a Magyar Államkincstár az önkormányzat 
törzskönyvi nyilvántartásán átvezettem, ugyanakkor indokolt, hogy a képviselő-testület a hatályos 
jogszabályok alapján a konnányzati funkciókban történt változást határozatával is jóváhagyja. 

Kérem a képviselő -testületet, hogy fogadja el az önkormányzat alaptevékenységének'^ 
kormányzati funkciók szerinti besorolását 

Páka, 2016. január 25. 

Határozati javaslat 

Ortaháza Önkormányzatának képviselő-testülete a 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 167/B.§.-a, A 
167/C.§-a és a 68/2013. (XII.29.) NGM 12.§.-ában foglaltakra figyelemmel, Ortaháza Község 
Önkormányzata alaptevékenységének konnányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiak szerint 
határozza meg: 

A Ortaháza Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 

 



013350 

013360 

045120 
045160 
046020 
051020 

051030 

052020 
064010 
066010 
066020 
072111 
072112 
072311 
72311  
074031 
081030 
082044 
091120 

096015 
101270 

102031 
107051 
107052 
107051  
104042 
107055 
091140 
106020 
041233 
082092 

041232 
041236 
041237 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 
Út, autópálya építése 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 
Elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 
Begyűjtése, szállítása, átrakása 
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
Közvilágítás 
Zöldterület-kezelés 
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi ügyeleti ellátás 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
Könyvtári szolgáltatások 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 
segítő programok, támogatások 
Idősek nappali ellátása 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Család és gyermekjóléti szolgáltatás 
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 
Országos közfoglalkoztatási program 
Közfoglalkoztatási mintaprogram 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : folyamatos Felelős: polgármester, jegyző 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én 
tartandó képviselő- testületi ülésére 

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról döntés. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV(továbbiakban: aht.)29/A. §-a kimondja, hogy a 
helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, 
határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
A határozatunk első része tartalmazza a saját bevételeinket a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: kormányrendelet) 2.§-ában meghatározottak figyelembevételével. A 
kormányrendelet 2.§(1) bekezdése értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel, 
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel, 
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. 

A saját bevételek bemutatás azért indokolt, mert a 2011. évi CXCVI. Törvény 10.§-ában foglaltak 
figyelembevételével az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott 
évi saját bevételeinek 50%-át. A bevételeknél figyelembe vettük a jelenleg érvényben lévő önkormányzati 
rendeletek alapján a 2016. évi helyi adó bevételeinket (iparűzési adó). A helyi adó bevételi forrás az idei 
évhez képest nem fog nagymértékben várhatóan módosulni, mivel a képviselő-testület a lakosság gazdasági 
teljesítőképességét figyelembe véve 2016 évre újabb helyi adót nem vetett ki, ill. adó mértéket nem emelt. A 
helyi adóbevételeink várható összege 17 520 e Ft 
Az osztalékok koncessziós díjak, kamatbevételek- melynek összege 300 e Ft- között a kamatbevételekkel 
tudtunk számolni, mely a pénzeszközeink utáni banki jóváírást tartalmazza. Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételnél a közös tulajdonú bérlakás 
értékesítéséből származó vételár önkormányzatunkra eső - 423 e Ft - összegével számoltunk. 
Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételeink várható összege az idén 18 253 e 
Ft, így annak 50 %-a 9 127 e Ft, melyet törlesztésként az esetlegesen jelentkező hiteleknél figyelembe lehet 
venni. 
A fentiek figyelembevételével következő években kevesebb saját bevétellel számoltunk, mely leginkább az 
ingatlanértékesítésből adódó bevétel csökkenésével és a helyi adók szinten tartásával függ össze. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi határozati javaslatban 
foglaltak figyelembevételével állapítsa meg. 



,/2016- (11.15.) kt. határozat 

Ortaháza Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Komi. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - 
a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer Ft-ban 

Megnevezés Sor 
szám 

tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 
tárgyévet követő 3 évre vonatkozóan 

2016.év 2017.év 2018 év 2019 év 
Helyi adók 01 17 520 25 000 25 500 26 000 
Osztalékok, koncessziós díjak és 
kamatbevételek 

02 300 300 300 300 

Díjak, pótlékok, bírságok 03 10 10 10 10 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
számlázó bevétel 

04 423 0 0 0 

Sa ját h.'\éK 'eh 0 \ ♦. -04) 05 18 253 25 310 25 910 26 410 
Saját bevételek (05. sor) 50%-a 06 9 127 12 655 12 955 13 205 
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 
terhelő adósságot keletkeztető ügylet 
mértéke (08+09) 

07 0 0 0 0 

Előző év(ek)ben Felvett, átvállalt hitel 
tárgyévet terhelő tőketartozása, és 
kamattartozása 

08 0 0 0 0 

Előző években keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

09 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel tárgyévben vállalható adósságot 
keletkeztető ügylet mértéke (06-07) 

10 9 127 12 655 12 955 13 205 

Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 

11 0 0 0 0 

Tárgy évben keletkezett adósságot 
keletkeztető ügyletből megelőlegezett 
pályázati támogatás 

12 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (07+10) 13 9 127 12 655 12 955 13 205 
      

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

Páka, 2016. február 1. 
Tisztelettel: 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzatának 2016 február 15-én tartandó képviselő- 
testületi üléséhez 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Vajmi Ferenc polgármester Tisztelt Képviselő testület! 

Bevezető 
Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. t v.(továbbiakban: Aht.) 24.§. (3) bekezdése értelmében a 
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-
testületnek. 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvényt A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartozó önkormányzati 
forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét, így a tárgyévi költségvetés tervezetének alapját 
képezi. 

Általános indokolás 

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletére az Áht. 23-24.§-a és a 368/2011 (XII.31) Korm. 
Rendelet 24.§., 27.§., 28.§. tartalmaz előírásokat. A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével az 
önkormányzat költségvetése tartalmazza: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait 
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, 
kiemelt előirányzatok, és 
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban, 
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és 
költségvetési kiadási előirányzatait 
ba) kiemelt előirányzatok, 
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban, 
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a 
felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja 
szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat, 
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási 
előirányzatokat, 
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot 
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, 
g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati 
garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, 
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és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) 
bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal 
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. 
A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt 
bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. 
A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti 
külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. 
A jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a Aht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti 
elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását kővetően 
bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-
tervezet indokolásában ismertetni kell. 
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és 
kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási 
tervét, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó 
kimutatást, és 
d) a 29/A. § szerinti tervszám oknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett 
bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § 
szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

A 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet 24.§-a értelmében A helyi önkormányzat költségvetési bevételi 
előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni 
a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, 
helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, 
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit, b a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen 
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 
beruházásonként, 
felújításonként, 
ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 
jellegű ellátásokat, 
be) az általános és céltartalékot, és 
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal 
költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati 
hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési 
kiadásokat kell megtervezni. 
Az Aht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi 
részletezettségben kell bemutatni: 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, 
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b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, 
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 
cl) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 

összege, és 
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. 

Fenti jogszabályokon kívül a költségvetés tervezésénei figyelembe vettük Magyarország 
Alaptörvényét, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111 §-
115§-át, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezete a fenti jogszabályi előírások 
figyelembevételével készült. Javaslom, hogy a képviselő-testület a részletes indokolásban 
meghatározottak figyelembevételével az önkormányzat a 2016. évi kiadási és bevételi főösszegét 37 
660 e Ft-ban fogadja el 

Részletes indokolás 

1. §. 
A rendelet hatálya az önkormányzatra és a képviselő-testületre terjed ki. 

2. §. (1) bekezdése: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét: 23 254 e 
Ft-ban javaslom elfogadni 
Ezen szakasz tartalmazza az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételinek eredeti előirányzatát, 
melyet javaslom, hogy a képviselő-testület: 23 251 e Ft forinttal fogadja el a. 

2.§. (2) bekezdése: A költségvetési bevételi főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat 
tartalmazza: 

a. ) Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 4597 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza 
működésének általános támogatás címen tervezett 8 e forintot, a települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatásaként várható 87 e forintot, továbbá a kulturális feladatok 
támogatására tervezett 1200 e forintot, működési célú költségvetési támogatások kiegészítő 
támogatásként 17 e Ft-ot. 
Egyéb működési célú támogatásként kell megtervezni a Zala Megyei Munkaügyi Központtól a 
közfoglalkoztatáshoz várható támogatás 3285 e forint összegét. 
b. ) Közhatalmi bevétel: 17 690 e Ft. Közhatalmi bevételként került megtervezésre a az iparűzési 
adó 17 520 e Ft összegben, valamint a gépjárműadó 160 e Ft összegben. Egyéb közhatalmi bevételként 
jelentkezik az adókivetéshez kapcsolódó adópótlék és bírság, melynek várható összege 10 e Ft. 
c. ) Működési bevétel: 314 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat 14 ezer forint összegű tárgyi eszköz bérleti 
díjat tartalmaz. Működési bevételként számoltunk az önkormányzat pénzeszköze után 300 e Ft összegű 
kamatbevétellel. 
d. ) Felhalmozási bevétel: 423 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Páka Sugár u. 30/A. 
házszámú szolgálati lakás értékesítéséből származó bevételét, mely Ortaháza Község esetében a 
tulajdoni hányad arányában történő felosztás alapján 423 e Ft. 
e. ) Működési célú átvett pénzeszköz: 230 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a 2015. év 
folyamán kölcsön formájában biztosított önkormányzati segély visszafizetéséből származó 
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bevételt, valamint 2016. év folyamán kölcsön formájában biztosítandó települési támogatás 
várható keretösszegét. 

3. §.(1) bekezdése: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási főösszegét 37 612 e Ft-
ban javaslom elfogadni. 

3. §.(2) bekezdése: A költségvetési kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat 
tartalmazza : 

a. ) Személyi juttatások: 9252 e Ft. A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, 
munkabérek előirányzatát terveztük meg, mely tartalmazza az önkormányzatnál dolgozó 
közalkalmazottak illetményét, közfoglalkoztatottak munkabérét, összesen 6159 e Ft összegben. Béren 
kívüli juttatásként került megtervezésre a 393 e Ft forint összegű cafeteria juttatás. Külső személyi 
jutatásként, pedig a társadalmi megbízatású polgármester, az alpolgármester és a képviselők 
tiszteletdíja került megtervezésre 2557 e Ft összegben. 
b. ) Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó: 2626 e Ft. A munkaadót 
terhelő járulékok mértékét 2626 e Ft-ban javaslom jóváhagyni, melynek tervezési alapja a személyi 
juttatások előirányzata. 
c. ) A dologi kiadások: 6046 e Ft. A dologi kiadások tervezésénél az előző év várható teljesítési 
adatokat, vettük figyelembe. 
d. ) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1810 e Ft. Ezen kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok 
által folyósított ellátások előirányzatként kerül megtervezésre a szociális alapon biztosított rendszeres 
és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása. Ezen összegből egyéb nem intézményi 
ellátásra (önkormányzati segély, települési támogatás) 1810 e Ft-ot terveztünk. 
e. ) Egyéb működési célú kiadások: 4278 e Ft. Ezen előirányzat tartalmazza az államháztartáson 
belülre és kívülre a különböző költségvetési szervek és egyéb szervezetek részére átadott működési 
célú támogatásokat, melyeknek részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 
f. )Beruházások: 7900 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a Traktor, pótkocsi tároló 
építésével, a térkövezés, betonozási munkálataival kapcsolatos beruházásokat 7900 e Ft összegben, 
melyeknek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 
g. )Fe!újítások: 5700 e. Ft. Felújítási kiadásként került megtervezésre az önkormányzat tulajdonában 
lévő utak felújítását 5700 e Ft összegben. 

4. §. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlegének összegét 14 
358 e Ft-ban javaslom jóváhagyni, mely összeg a költségvetési kiadások és bevételek különbözeié. 

5. §.(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző 
évi maradvány: 14 406 e Ft. Várhatóan a költségvetési hiány a képviselő-testület az előző évi várható 
maradványból fogja finanszírozni, mely felhalmozási célú maradvány. 
5. §.(2) Az önkormányzat 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének az 
összege 48 e Ft, mely összeg, működési célú finanszírozási kiadás. 
5. §.(3) Az önkormányzat 2016. évi tárgyévi kiadásai és tárgyévi bevételei főösszegét- a 
költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegének 
figyelembevételével- 37 660 e Ft-ban javaslom jóváhagyni. 

6. §.(l)-(8) Ezen szakaszok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági 
tagolásban, valamint, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2016. évi bevételi és 
kiadási előirányzatokat, rovatonként, kiemelt előirányzatonként, 
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kormányzati funkciónként, továbbá a felhalmozási kiadásokat feladatonként, és célonként, részletesen, 
a szakaszokhoz kapcsolódó 1.-8. mellékletekben foglalt részletezéssel. 
6.§. (9) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát 5 főben javaslom elfogadni a 9. 
mellékletben foglalt részletezéssel. 
6.§.(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást tartalmazza a 
10. melléklet szerint. 
6.§.(11) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. 
melléklete tartalmazza 
6.§.(12) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban 
Stabilitási törvény) szerinti saját bevételek kimutatását,valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletek(hitel felvétele) a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 
6. §.(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű 
ellátások összegét a 3. melléklet szerint az ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat 
tartalmazza.. 

7. §. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezéseket tartalmazza: Ezen § 
tartalmazza a biztonságos gazdálkodáshoz előírt követelményeket a 2011. évi CXCV. Törvény, 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével. A 
szabályozás tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester felelősségére vonatkozó rendelkezésket, 
valamint és a gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási szabályokat. 

8. §. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban: Áht.) 109. § (6) 
bekezdésben foglaltak alapján a helyi önkonnányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa 
meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Az Áht. 85. §-a kimondja, hogy „a 
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell 
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben 
kerülhet sorTA rendeletünk ezen §-a a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó 
szabályozást tartalmazza részletesen. 

9. §. 
A rendelet hatálybalépésére a vonatkozó szabályozást tartalmazza. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése alapján A 

rendelet-tervezet címe: 
Ortaháza Község Önkonnányzat képviselő-testületének 3/2016. (11.16.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során 
megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést 
alkotni, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-115.§- bán 
foglaltak figyelembevételével, továbbá és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 -24. 
§-ban kapott felhatalmazás alapján. 

Környezeti, egészségi következményei: 
A költségvetési rendelet környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság 
egy szűkebb körét, a települést és lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok 
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megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően 
ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek. 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs. 

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása 
nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig fogadja el a 
képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi 
költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja 
teljesíteni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 111/A. § értelmében, ha 
a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, 
nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási 
beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére 
járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint 
felfüggesztésre kerül. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges 
mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a 
rendelet alkalmazásához. A rendelet, pedig kellő információt biztosít a képviselő-testület részére a 
rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások összegének 
figyelembevételével került elkészítésre. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő- testület hagyja 
jóvá az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(11.16.) önkormányzati rendeletét. 

Ortaháza, 2016. Február 8 
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Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (11.16.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésről 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

i§ 

A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre. 

2-§ 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi főösszege: 

23 254 e Ft 
azaz Huszonháromezer-kettőszázötvennégy ezer forint 

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 
a.  ) Működési célú 
támogatás államháztartáson belülről 4 597 
b. ) Közhatalmi bevétel 17 690 
c.  ) Működési bevétel
 314 
d   ) f lh l i b l
  

       
3.§ 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási főösszege: 

37 612 e Ft 
azaz Harminchétezer-hatszáztizenkettő ezer Ft 

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 
adat ezer Ft-ban 
a) Személyi juttatások 9 252 
b. ) Munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adó 2 626 
c. ) Dologi kiadások 6 046 
d. ) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 8 1 0  
e. ) Egyéb működési célú kiadások 4 278 
f. ) Beruházások 7 900 
g. ) Felújítások 5 700 

4-§ 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
14 358 e Ft 

azaz Tizennégyezer-háromszázötvennyolc ezer Ft, melyből 



a. ) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 
b. ) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 

1 181 e Ft. 
13 177 e Ft. 

S.§ 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
költségvetési maradvány : 

14 406 e Ft 

azaz Tizennégyezer-négyszázhat ezer Ft, mely felhalmozási célú 

költségvetési maradvány összege 584 e Ft 

(2) Az önkormányzat 2016. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

48 e Ft 

azaz Negyvennyolc ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadások ■  .............. 48 e Ft 

(3) Az önkormányzat 2016. évi 

Tárgyévi kiadásai 37 660 e Ft 
Tárgyévi bevételei 37 660 e Ft 

6. § 

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési 
mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési 
kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások , kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és 
önként vállalt feladatok szerinti bontásban. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. 
melléklet tartalmazza. 

(6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. 
melléklet mutatja be. 

(7) Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet 
tartalmazza 

(8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza 



(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 5 főben hagyja jóvá. A létszám 
részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő közfoglalkoztatott. 

(10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet 
tartalmazza. 

(11) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet 
tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a 12. melléklete tartalmazza. 

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 
összegét a 3. melléklet ellátottak pénzbeni juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza. 

7. § 

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem 
vállalhat. 

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a 
jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell 
biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az 
adósságszolgálat teljesítésének. 

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat 
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint 
történhet. 

(6) 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. 

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi 
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat 
teljesítése érdekében. 

(8) Az önkonnányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben 
meghatározottak figyelembevételével. 

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött 



pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz 
összegének módosításáról a polgármester dönt. 

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának 
mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. 

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, azzal 
hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott 
köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati támogatását nem 
csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával 
egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

(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, a költségvetési szerv esetében a jegyző 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 hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt 
nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal. 

8. § 

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A 
kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő 
fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 



d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 
j) külső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2016. február 16-ig 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. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 20 b 

9. § 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. február. 16. 

 



1. melléklet 
Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

adat ezer Ft-ban 

Megnevezés 
& ■ 

kötelező' 
feladat 

önként vállalt 
feladat 

2016. évi eredeti 
előirányzat 

összesen 
I. Működési célú kiadások    

I.) Személyi juttatások 
9 252 

 

9 252 

2.) Munkaadói járulékok 2 626 
 

2 626 
3.) Dologi kiadások 2 360 3 686 6 046 
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 810  1 810 
5.) Egyéb működési kiadások 1 655 2 623 4 278 

Költségvetési műk. kiadásai összesen: 17 703 6 309 24 012 
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás   

0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás 

  

0 
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 

 

48 

MŰKÖDÉSI CÉH KI ADÁSOK OSSZ.: 17 751 6 309 24 060 

II. Felhalmozási célú kiadások    

l.) Egyéb felhalmozási célú kiadások 
  

0 

2.) Beruházás  7 900 7 900 
3.) Felújítás  5 700 5 700 
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
folyósítása államháztartáson kívülre 

  

0 

Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: 0 13 600 13 600 
Finanszírozási kiadások    

6.) Hitel- és kölcsön törlesztések,lízing   0 
    

FELHALMOZ. ÍSI CÉL l KIADÁSOK 
ÖSSZESEN: 0 13 600 13 600 

ÖNKORMÁK YZ 41 ÖSSZESEK: 17 751 19 909 3-660 

 

kötelező' feladat önként vállalt 
Jeladat 

2016. évi eredeti 
előirányzat 

összesen 
I. Működési célú bevételek    

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 597 
 

4 597 

2.) Közhatalmi bevételek 170 17 520 17 690 
3.) Működési bevételek 14 300 314 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  230 230 
   0 

Költségvetési műk. bevételei összesen: 4 781 18 050 22 831 
Finanszírozási bevételek    

4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése 
  

0 

5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
  

0 

MŰKÖDÉSI CÉLÉ BEVÉTELEK OSSZ: 4 781 18 050 22 831 

II. Felhalmozási célú bevételek    

1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
  

0 

2.) Közhatalmi bevételek   0 
3.) Felhalmozási bevételek  423 423 

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

0 0 

Költségvetési felhalni, bevételei összesen: 0 423 423 
Finanszírozási bevételek    

5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele   0 

6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 
 

14 406 14 406 

FELH ALMOZ ÁS 1 CÉLÚ BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 0 14 829 14 829 

ÖNKOR M ÉV YZ 4 7 ÖSSZESE V; 4 781 32 879 37 660 



2. melléklet 

ORATHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 

BEVÉTELEK 
adat forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 2016. évi előirányzat 

tervezet 
B BEVÉTELEK  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről  

B l l  Önkonnányzatok működési támogatásai - 
B i l i  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 
B113 

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 87 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 
B116 Elszámolásból származó bevételek  

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 285 
 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 4 597 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  ....  ........   
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  

 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen - 

B3 Közhatalmi bevételek  

B35 Termékek és szolgáltatások adói  

B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó) 17 520 
B354 Gépjárműadók 160 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10 
 

Közhatalmi bevételek összesen 17 690 
B4 Működési bevételek 

 

B402 Szolgáltatások ellenértéke 14 
B408 Kamatbevételek 300 

 
Működési bevételek összesen 314 

B5 Felhalmozási bevételek 
 

B52 Ingatlanok értékesítése 423 
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 

 
Felhalmozási bevételek összesen 423 

Bő Működési célú átvett pénzeszközök 
 

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
230 

 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen 230 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 
 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen - 

B1-B7 Költségvetési bevételek 23 254 

B8 Finanszírozási bevételek 
 

B81 Belföldi finanszírozás bevételei - 
B813 Maradvány igénybevétele 14 406 

 

Finanszírozási bevételek összesen 14 406 
 BEVÉTELEK ÖSSZESEIK: 37 660 



ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 

KIADÁSOK 

3. melléklet 

adat Ft-ban 

Rovat 
száma 

Megnevezés 2016. évi 
előirányzat tervezet 

KI  Személyi juttatások  

KI 1  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 695 
 KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 159 
 KI 103 Jutalom 143 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 393 

K12  Külső személyi juttatások 2 557 
 

K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 2 557 
  Személyi juttatások összesen 9 252 

K2  
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 626 

K3  Dologi kiadások  

K31  Készletbeszerzés 770 
 K311 Szakmai anyagok beszerzése - 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 770 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 180 
 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 40 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 140 

K33  Szolgáltatási kiadások 4 247 
 K331 Közüzemi díjak 1 005 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 837 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 
 K337 Egyéb szolgáltatások 1 255 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 849 
 

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 849 
  Dologi kiadások 6 046 

K4  Ellátottak pénzbeli juttatásai  

K45  Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás  

K46  Lakhatással kapcsolatos ellátás  

K48  Egyéb nem intézményi ellátások 1 810 
  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 810 

K5  Egyéb működési célú kiadások  

  
Működési célú pénzászköz átadás  

 K506  ÁH-n belülre 1 705 
 K511  ÁH-n kívülre 2 573 
  Egyéb működési célú kiadások 4 278 

K6  Beruházások  

 K62 Ingatlan beszerzése, létesítése 6 220 
 K67 ÁFA 1 680 
  

Beruházási kiadások 7 900 
K7  Felújítások  

 K71 Ingatlanok felújítása 4 500 
 K74 ÁFA 1 200 
  

Felújítási kiadások 5 700 
  

Költségvetési kiadások 37 612 
 K9 Finanszírozási kiadások  

 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 
  Finanszírozási kiadások összesen 48 
  KIADÁSOK ÖSSZESES: 37 660 



Ortaháza Község Önkormányzata 
2016. évi tervezett támogatások, kiegészítések 

4. melléklet 

Hozzájárulás jogcíme /érv (/»/ mutató Sorm útivá 
b't/exység 

Számított h < zujin 
ulás bt 

1. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

    

1.1.b. 
támo ) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás gatása 

    

 

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

35,10 22 300 Ft/hektár 782 730 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  2,50 320 000 Ft/ km 800 000 
 

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 

1 449 69 Ft/m2 100 000 
 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,33 227 000 Ft/km 74 910 
I.l.c.) Egyéb önkormányzati fal adatok támogatása 112  2700 Ft/fő 3 500 000 
V.beszámítás összege 112  -8 921 431 -5 257 640 
1.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1    

= A helyi önkormányzatok működésének altalános támogatása összesen: - 
 

III. Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

    

111.1. Pénzbeli szociális ellátások    0 
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása 
112 

  

0 

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása     

 

III.S.c.) Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étk. 
 

306 nap 285 Ft/nap 87 210 

- Települési Önkormányzatok szociális. g\ érmék jól éti és gyermekétkeztetési feladatainak 87 210 
 

IV. A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása 

    

IV.1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 

112 
  

1 200 000 

= A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1 200 000 
 

V helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: 1 287 210 



Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételi előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

5. melléklet 

adat ezer forintban 
Kormány/ati funkció Költségvetési bevételek Finanszírozási bevetelek 

Összesen: 
Szám Megnevezés 

Működési 
célú 

támogatások 
aht-n 

belülről 

1 eltnilmosási 
cclu 

támogatások ahl-n 
belfilről 

Ko/.h.i f.dmi 
hc\ ele lek 

Működési 
bevételek 

Felhalmozási 
bevételek 

Működési célú 
átvett 
pénzeszközök 

1 eihaimo/asi célú 
átvett 

pénzeszközök 

Ilitek, 
kolcsnnlelv 
étel álit-ii 
kívülről 

Maradvány 
igénvbev étek 

F gyéb 
finanszírozási hév 

étel 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1441 

    

230 
    

1 671 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

   

14 423 
     

437 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 
költségvetéssel 1 312 

         

1 312 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
        

14 406 
 

14 406 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 844          1 844 
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható 

bevételei ÁH-n kívülről 
  

17 690 300 
      

17 990 
 Önkormányzói összesen; 4 59 ~ * 171,90 114 421 210 - - 14 406 - .1" of>0 



6. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés tervezett kiadási előirányzatai 
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként 

adat ezer forintban 

kormain/ati funkció KóltSégVrtésl Kiadások I'inans/trozád kiadások 
kiadások 
összesen S/ám Megnevezés k/tmelyl 

juttatások 
Munkaadókat 

terhein járult kok 
és szociális hj.adó 

Dologi 
kiadások 

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

1 gu-b 
működést célú 
kiadások 

llornbázásuk l ('(újítások 
Egséb 

felhalmozási 
célú kiadások 

Hitel-, 
knicsontor- 
les/tés aht-n 

kisülte 

Egyéb 
finanszírozási 

kiadás 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 557 960 390 
 

752 
     

4 659 
013320 Köztemető fenntartás és működtetés   165        165 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel          

48 48 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 783 241         2 024 

045160 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

  

1 000 
  * 

5 700 
   

6 700 
046020 Vezetékes műsorelszosztás - KTV   160  552      712 
064010 Közvilágítás   

311        
311 

066010 Zöldterület-kezelés   930        930 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4912 1 355 1 270 

 

590 7 900 
    

16 027 

072111 Háziorvosi alapellátás     
500      

500 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás     

134      
134 

072311 Fogorvosi alapellátás     
120      

120 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás     

6      
6 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás     
63      

63 
081030 Sportlétesítmények támogatása     

70      
70 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

 

70 1 820 
       

1 890 
107051 Szociális étkeztetés     

611      
611 

107052 Házi segítségnyújtás           
0 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     
80      

80 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 

támogatások 
   

1 810 800 
     

2 610 
 Önkormányról <nÍJT\m- 0 252 2 626 6 046 1S10 4 2"S " 900 5 700 - - 48 57 660 

 



7. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 
az egyéb működési kiadások tervezett összege 

adat forintban 
 

eredeti e ő irányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése Működési célú 

ÁH-n kívülre 
Felhalmozási célú 

ÁH-n kívülre 

Államháztartáson kívülre   

4 - Vegyesbolt támogatása 300  

5 - Főiskolai hallgatók támogatása 240  

6 - Tanévkezdési támogatás 120  

7 - Lakosság karácsonyi támogatása 30  

8 - Lakosság kábel tv szóig támog 552  

9 - Sportegyesület támogatása - pákái SE 70  

10 - Szemétszállítási díj átváll. 650  

11 - Háziorvosi alapellátás 500  

12 - Fogorvosi alapellátás -105 • - 
13 - Fogorvosi ügyelet 6  

Államháztartáson kívülre összesen: 2 573 - 

Államháztartáson belülre 
  

1 - Pákái Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 752  

2 - Lenti Kistérség tagdíj 134  

3 - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás 80  

4 - Szociális étkeztetés 611  

5 - Óvodai nevelés -  

6 - Óvodai Társulás -  

7 - Fogorvosi alapellátás 15  

8 - Védőnői szolgálat 63  

9 - BURSA pályázat 50  

Államháztartáson belülre összesen: 1 705  



8. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezett felhalmozási kiadásai 

adat ezer forintban 
 

eredeti előirányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások 

finanszírozási 
kiadások 

összes 
felhalmozási 

kiadás 
beruházási célú 
kiadás 

beruházási célú 
támogatásértékű 

kiadás 
felújítási célú 

kiadás 
felújítási célú 
támogatás-

értékű kiadás 

1. 066020 - Város és községgazdálkodási eavéb 
szoiaáltatások 

      

 Traktor, pótkocsi tároló építése 6 900     6 900 
 Térkövezés, betonozás 1 000     1 000 

2. Települési útak fenntartása 
      

 útfelújítás   5 700   5 700 
Összesen: 7 900 - 5 700 - - 13 600 

1 



9. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszáma 2016. évben 

Megnevezése 

2016. évi létszámkeret 

Közalkalmazott (fő) M u n katö rvé nykö nyv 
hatálya alá tartozó (fő) összesen (fö) 

Település üzemeltetési feladatok 
   

Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1 2 3 

Közcélú foglalkoztatás 0 , 2 2 

Önkormányzat összesen: 1 4 5 



10. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata 
Közvetett támogatások jogcímei és összegei 

adat ezer Ft-ban 

Közvetett támogatás jogcíme 
2016. évben 

várható támogatás, 
kedvezmény 

összege 

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének 
méltányossági alapon történő elengedése 

 

2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön 
elengedése 

 

3. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 662 

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából szánnazó 
bevételből nyújtott kedvezmény 

 

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 

 

Összesen: 662 



 

11. melléklet 

Ortaháza Község Önkormányzata 2016. évi tervezett előirányzat-felhasználási terve 

adat ezer forintban 
 Bevételek 

Január 

Február 

M
árcius 

Április 

M
ájus 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 390 383 382 383 382 383 382 382 383 382 383 382 4597 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             0 
B3 Közhatalmi bevételek   5920  5840 : 5   5920   5 17690 
B4 Működési bevételek   14   100   100   100 314 
B5 Felhalmozási bevételek      423       423 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 230 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             0 
B8 Finanszírozási bevételek    5000   5000  4406    14406 
 Bevételek összesen 410 403 6336 5403 6242 931 5402 402 10829 402 398 502 37660 
 Kiadások 

Január 

Február 

M
árcius 

Április 

M
ájus 

Június 

Július 

Augusztus 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

KI Személyi juttatások 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 9252 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 217 2626 
K3 Dologi kiadások 400 450 500 550 650 600 550 550 550 500 450 296 6046 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 150 150 150 150 150 155 150 150 155 150 150 1810 
K5 Egyéb működési célú kiadások  1070   1070   1070   1068  4278 
K6 Beruházások   6000   950  950     7900 
K7 Felújítások     2000 1 2000   1700   5700 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások      i       0 
K9 Finanszírozási kiadások 48     1       48 
 Kiadások összesen: 1588 2660 7640 1690 4860 2690 3695 3710 1690 3345 2658 1434 37660 
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