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özség Önkormányzat képviselő - testül
uár 22. napi rendes, nyilvános testületi ülé

 
 
 

 
 
 
 

sony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szab
nkormányzati rendelet módosítására 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Folyamatban van Nagyvázsony Község közigazgatási területén a településrendezési eszközök 
módosítása az Nzrt és az erdészeti hatósággal lezajlott egyeztetés kiértékelését követően, 
kérték, hogy a módosítás elfogadásával egyidejűleg Nagyvázsony Önkormányzat képviselő-
testülete, a 314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 32.§ (6) bek. c) pontja alapján nyilvánítsa 
kiemelt fejlesztési területté a 0261/3, 0261/4, 0263/5 hrsz-ú ingatlanokat, hogy a jövőben 
rövidebb idő alatt az övezeti egységesítés megtörténhessen. 
 
Lényeges, hogy az Önkormányzat kijelölje azon nem országos erdő adattárba tartozó 
ingatlanokat, ahol az erdőpótlás megvalósítható. 
 
A véleményezési anyagot az érintett államigazgatási szervek részére megküldtük. Az állami 
főépítész részére megküldtük végső véleményezésre. 2018. december 18-án az állami 
főépítész megküldte záró véleményét, amelyet az előterjesztéshez csatolunk, az alapján 
elfogadásra javasolja a tervezett módosításokat.  
 
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
mellékleteivel és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen 
 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 
 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 

 
…../2019.(.….) sz. önkormányzati határozat 

 
Nagyvázsony község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019. január 
……………………..-i hatállyal Nagyvázsony község településszerkezeti tervét a jelen határozat 
mellékletét képező m-SZE tervlapon szereplő változások szerint módosítja. 
 
1. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terve - m-SZE (M 1: 10 000) tervlap. 
2. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terv műleírás kiegészítése A 

111/2003.(XII.18.) sz. h a t á r o z a t  (a továbbiakban: Határozat Nagyvázsony község 
településszerkezeti terv leírás Külterület és zöldterület leírás az alábbival egészül ki, illetve 
módosul: 

- A 0261/3, 0261/4 hrsz-ek különleges beépítésre nem szánt vadászati 
szolgáltató területfelhasználásba kerülnek. 
- A 0263/5 hrsz erdő területfelhasználásba kerül. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, továbbításra 15 nap 
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Részletes indokolás 
 

1.§ 
 
 

Az állami főépítész által szakmai záró véleményében jóváhagyott változás átvezetése a HÉSZ-en.  
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról 
tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet: 

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs  

 
Környezeti, egészségi következménye: nincsen  

 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

 
Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:  

 
Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg– a képviselő – testület 116/2017. (VI.27.) 

önkormányzati határozatával elhatározott szabályozás módosítás nem lép életbe.  
 

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 

nem jelent többletet az eddigiekhez.   
 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2019.(………..) önkormányzati rendelete 

Nagyvázsony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
12/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3) bekezdésében és 62. 
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapjá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
a Veszprém megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály Természetvédelmi Osztálya, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi 
Vízügyi Hatósága, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Veszprém megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya, Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya, Miniszterelnökség, 
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Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Beruházásokért 
Felelős Államtitkárság, Kulturális Örökségvédelmi Főosztály Nyilvántartási Hatósági Osztály, a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszter-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, 
Veszprém megyei Rendőr főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztálya a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Önkormányzat valamint  
továbbá Nagyvázsony Község Önkormányzata 9/2017.(III.31.) számú a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján az eljárás során kifüggesztéssel értesített 
partnerek, továbbá a szomszédos települések véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§  (1)  Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyvázsony község helyi 
építési szabályzatáról 12/2004. (V.25.) önkormányzati rendelete (A továbbiakban: R) 5. § (3) 
bekezdés erdőterületek, gazdasági erdő terület felsorolása egy új sorral egészül ki:  
 vadgazdálkodási             Eg-v 
 
 (2) A R.  5.§ (3) bekezdés az alábbi új sorral egészül ki: 
Különleges terület: 
 vadászati szolgáltató       Kk-vad 
 
 
(3) A R. 22.§ (1) bekezdése egy új d) ponttal egészül ki: 
d) Eg-v: vadgazdálkodási 
 
(6) A R. 22.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) a) Gazdasági rendeltetésű erdőterületen (Eg) kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő 
épületek, építmények (pl: erdészház, közösségi vadászház, legfeljebb 1,8 m magas, áttört 
kialakítású vadvédelmi célú kerítés) építhető, ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés indokolja és 
az elhelyezéshez az ÁESZ hozzájárul. 
b) A Vadgazdálkodási rendeltetésű erdőterületen (Eg-v) a vadászattal összefüggő szállás, oktatás, 
gazdálkodás, bemutatás építményei, valamint a terület ellátását szolgáló személyzet lakása 
helyezhető el max. 0,3%-os beépítettséggel, valamint terítékhely és trófeabemutató terület 
kialakítható. Az övezetben biztosítandó a NATURA 2000 területekre vonatkozó 
természetvédelmi előírás. 
 
(7) A R. 22.§ (6) bekezdés táblázata egy új sorral egészül ki: 
 
Övezeti jel Kialakítható/beépíthető  
telek min. teleknagysága  
(m2) Kialakítható/ 
beépíthető  
telek legkisebb telek szélessége (m) Beépítési mód Beépítettség mértéke  (%) Építmény-
magasság 
(m) 
Eg-v 100.000 m2 (10ha) 50 SZ 0,3 6,0 
 
 
 (8) A R. egy új 30/B §-al egészül ki: 
Különleges beépítésre nem szánt vadászati szolgáltató övezet (Kk-vad) 
30/B.§. 
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(1)    A különleges beépítésre nem szánt vadászati szolgáltató övezetben a vadászattal 
összefüggő szállás, oktatás, gazdálkodás, bemutatás építményei, valamint a terület ellátását 
szolgáló személyzet lakása helyezhető el max. 2%-os beépítettséggel. 
(2)   Az övezetben a 0263/5 hrsz-en a meglévő beerdősült terület min. 95%-a az eddigi erdőterv 
betartásával megőrzendő, ahol terítékhely és trófeabemutató elhelyezhető. Az övezetben 
biztosítandó a NATURA 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi előírás. 
(3)  A Kk-vad övezetben az építménymagasság meglévő épület esetén a kialakult, új épület esetén 
max. 6,0 m lehet. 
 
2.§ A R. mellékletét képező KSZA jelű szabályozási tervlapok normatartalma helyébe e rendelet 
1.sz. mellékletében az m-KSZA jelű szabályozási tervlapokon lehatárolt telektömbök 
normatartalma lép. 
 
 
3.§ (1) E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba  
 
 
 
Fábry Szabolcs János       Szinesi Erna Eszter 
polgármester         jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 
2019. ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
 
Nagyvázsony, 2019. ……. 
 
Szinesi Erna Eszter 
jegyző  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai felülvizsgálták a hatályos 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet és több módosítást javasoltak. A 
módosítások oka egyrészt az utóbbi évek jogszabályváltozásai. Ezen változások rendelet 
esetében minimális jellegűek pld. függelékek aktualizálása, elnevezésének megváltozása, 
személyügyi változások, egyéb technikai kiigazítások. A módosítások jellegére figyelemmel 
jogtechnikailag lehetőség van arra, hogy ezen módosításokra egy rendeletben kerüljön sor. 
 
A fentiek miatt javasoljuk a Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének a 
9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztésben szereplő rendel-
tervezet szerint. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza 

az indoklást. 
 
A módosítás részletes indoklása: 
 
Az időmúlás okán bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges az rendelet 
módosítása annak érdekében, hogy a felsőbb szintű jogszabályoknak, a jogharmonizációnak 
megfelelhessen és elkerülje a jogalkotó a dupla szabályozást. Tehát jogtechnikai okai vannak 
a rendelet kiigazításának. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról 
tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet: 

 
 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatása 

nem mérhető 

Környezeti, egészségi következménye nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása 

nincs 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, 
elmaradásának várható következménye 

törvényességi felügyeleti eljárás 

Jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

nem jelent többletet az eddigiekhez 

 
 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 
 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 
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Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…..) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) és 143. § (4) bekezdéseiben 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 
9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását rendeli el: 
 
1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„14. § (1) A napirendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 
dönt.” 
 
2.§ A R. 19. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. § (3) Név szerinti szavazásról külön számozott határozat hozatalával és egyszerű 
szótöbbséggel dönt a képviselő-testület. A név szerinti szavazásra a képviselő-testület 
bármely tagja javaslatot tehet.” 
 
3.§ A R. 19. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„19. § (6) Zárt ülésen történő döntéshozatal esetén bármely képviselő indítványozhatja a 
titkos szavazás tartását, amelyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.” 
 
4.§ A R. 21. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„21. § (5) Az önkormányzati rendeletet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A közzététel 30 napig tart. A rendeletet az önkormányzat 
internetes honlapján az elfogadását követő 15 munkanapon belül közzé kell tenni. 
 
5. § A R. 22. § az alábbiak szerint módosul: 
 
„22. § (1) A képviselő-testület döntésének leggyakoribb megjelenési formája a határozat. 
(2) Az intézkedést igénylő számozott határozatok tartalmazzák a végrehajtásért felelős 
személy nevét, a végrehajtás határidejét is. 
(3) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző gondoskodik. 
(4) A Képviselő-testület normatív határozatait a helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 
 
6. § A R. 22. § az alábbiak szerint módosul: 
 
„27. § (1) Az önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatait az önkormányzat internetes honlapján teszi közzé. 
(2) A képviselő-testület nyilvános üléséről hang-, film- és videofelvétel készíthető. 
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(3) A képviselő-testület nyilvános ülésén elhangzottak hangfelvételen rögzítésre 
kerülnek. A hangfelvétel csak a jegyzőkönyv könnyebb elkészítésére szolgál. A hangfelvételt 
az üléstől számított 30. napot követően törölni kell.” 
 
7. § A R. 34. § az alábbiak szerint módosul: 
 
„34. § A képviselők tiszteletdíjának mértékéről a képviselő-testület külön rendeletben dönt.” 
 
8. § A R. 36. § az alábbiak szerint módosul: 
 
„36. § (1) A képviselő-testület Pula és Mencshely községek Képviselő-testületével közös 
önkormányzati hivatalt tart fenn.[18] 
(2) Az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát a képviselő-testületek 
hagyják jóvá. 
(3) A jegyző vagy megbízottja Nagyvázsonyban hétfőn, csütörtökön, pénteken teljes 
munkaidőben, tart ügyfélfogadást. 
(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 
esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a 
közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak közül a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 247. § szerinti feltételeknek megfelelő végzettségű köztisztviselőt 
bízhat meg. 
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak szerint megbízott jegyző jogaira és kötelezettségeire e 
rendelet jegyzőre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
9. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (VI. 27.) 
rendelet 2. függelékének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 

     Fábry Szabolcs János  Szinesi Erna Eszter 
polgármester     jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2019. ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 
 
Nagyvázsony, 2019. ……. 

 
Szinesi Erna Eszter 

jegyző 



 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 

H-8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 
T./fax: 88/264-011; info@nagyvazsony.hu 

www.nagyvazsony.hu 
 
 

 
 
Szám: NV/95-3/ 2019. 
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Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. január 22-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Nagyvázsony Község Önkormányzata és szervei 2019. évi költségvetési 
rendeletére  

 
Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:   Molnárné Vajda Krisztina vezető főtanácsos 
  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 
törvényt. A törvény alapján megterveztük a Nagyvázsony Község Önkormányzatának 
feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a 
központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
 

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása 
az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, 
amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban 
dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem 
maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi 
költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali 
hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2019-ben is 
jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába. 
 

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási 
terület mérete) is figyelembe véve. 
 

 

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 
– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 

kéményseprés, stb.), 
– óvodai ellátás, 
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
– lakás- és helyiséggazdálkodás, 
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
– helyi közfoglalkoztatás, 
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
– sport, ifjúsági ügyek, 
– nemzetiségi ügyek, 
– helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
– hulladékgazdálkodás, 
– távhőszolgáltatás, 
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, 

hétvégi árusításának biztosítása. 
 

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását 

is előírhatja, 
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– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást 
is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, 
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt 
feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra 
biztosított külön források képezhetik. 

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2019. évi 
költségvetési koncepciójával melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb 
céljait hűen tükrözik.   
 
A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés. 
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az 

önkormányzati feladatok ellátásában. 
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 477 687 ezer Ft, melyet a finanszírozású 
pénzügyi műveletekből származó bevétel 8 000 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 485 687 ezer Ft 
forrás fog rendelkezésre állni. A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános 
működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a 
kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan 
vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való 
bővítése.  
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok 
körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és 
személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett 
bevételének a 82 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a 
tervezett források 18 %-át tudjuk előirányozni. 
 
A 2019. évben a költségvetési bevételek 33 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi 
feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is 
jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 
 
Önkormányzatok működési támogatásai:    153 249 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    13 120 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  152 547 
Közhatalmi bevételek:        67 700 
Működési bevételek:         79 070 
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Felhalmozási bevételek:      12.000 
Működési célú átvett pénzeszközök:     - 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:    - 
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:   - 
Belföldi értékpapírok bevételei:      - 
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:   3 000 
Finanszírozási bevételek:      5 000 
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: - 
 
A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 485 687 ezer Ft.  
Az önkormányzat intézményeiben és a közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak 
létszámkerete a javaslat szerint 14.5 fő. A Nagyvázsonyi  Mesevár Óvoda és Bölcsődében 
foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 18 fő.  Az Önkormányzat foglalkoztatottak 
létszámkerete a javaslat szerint 22 fő.  közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 9 
fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (68.000 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék 
(20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, a garantált 
bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra növekedett. 
 
Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre 
alapozva készült 2019. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt 
évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül 
a legfontosabbak az alábbiak:  
 
Beruházások:  
 
Felújítások: 
 
A településen működő 2 nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de 
biztosítja a működés feltételeit.  
 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 
 

Személyi juttatások:        194.137 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  35.941 
Dologi kiadások:        161.025 
Ellátottak pénzbeli juttatásai:       1.800 
Egyéb működési célú kiadások:      7.300 
Beruházások:         78.617 
Felújítások:           6.000 
Egyéb felhalmozási kiadások:       - 
Tartalék         866  
      
  
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Rendelet-tervezet címe: Nagyvázsony község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
megalkotása 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
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Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
hatás: 

Környezeti, 
egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív 
terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A költségvetési rendelet 
megalkotásának társadalmi, 
gazdasági hatása közvetett, a 
társadalom és a gazdaság egy 
szűkebb körét a várost, annak 

lakosságát érinti a benne 
foglalt feladatok és célok 
megvalósítása érdekében.  

A rendeletben 
került 

meghatározásra az 
önkormányzat 
költségvetése. 

Nincs környezeti, 
egészségügyi 

következménye. 

Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat  jogszabályban előírt 
kötelezettsége.  

A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Amennyiben a költségvetési rendeletet a 
képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el, az önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási 
kötelezettségének, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ 
szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:

Nem igényel további személyi 
feltételeket. 

Nem igényel szervezeti változást. Nem értelmezhető Nem 
igényel 

 

 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
 
Nagyvázsony, 2019. január 16.  
 
       Fábry Szabolcs János 
           polgármester 
 
 
 



 
 
 
 

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

…/2019. ( ….. ) ö n k o r m á n y z a t i    
 
 

r e n d e l e t e 
 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 
 

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

 



 
Nagyvázsony község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. A rendelet célja  

1. § 
 
A rendelet célja Nagyvázsony község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi 
költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való 
szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának 
biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének 
kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének 
figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik. 
 

2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések 
2.§ 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 
 
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet, 
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága 
mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, 
c) előirányzat-módosítás: a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi 
előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett, 
d) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) 
számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is, 
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő 
korlátozása, felfüggesztése 
 
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése: 
 
a) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 
b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
c) Áht.vr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. 
rendelet 
d) Költségvetési tv.: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
f) Mötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 

3.§ 
  
A rendelet hatálya a Képviselő - testületre és annak bizottságára, a Nagyvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 
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II. FEJEZET 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma 
4.§ 

 
A Képviselőtestület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 
költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.1-7sz.tájékoztató 
mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2019. évi I. féléves, valamint I-III. 
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2018. évi zárszámadás 
benyújtása a Képviselőtestület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben 
történik. 
 

5.§ 
 
Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban e rendelet  1.1  melléklete tartalmazza. 
 

6.§ 
 
A Képviselőtestület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg: 
 
a) A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi bevétel és kiadásait a 9.2 melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
b) A Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményi bevételeit és kiadásait a 9.3 melléklet 
tartalmazza. 
 

7.§ 
 
A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Áht.vr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja 
alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a kiadások között 866 E Ft általános 
tartalékot és 0. E Ft céltartalékot állapít meg.  
 

8.§ 
 
A Képviselőtestület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó 
feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 2 sz. 
tájékoztató szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi 
költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 
 

9.§ 
 
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2019. évi 
közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 13 számú melléklete tartalmazza. 
 

10.§ 
 
A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 4 sz  
mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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III. FEJEZET 

4. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 
11. § 

 
13. § (1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:  
 

a) költségvetési bevételét   477 687 eFt-ban, 
b) finanszírozási bevételét       8 000 eFt-ban, 
c) bevételeit összesen   485 687 eFt-ban, 

 
azaz Négyszázhetvenötezer- hétszázötvenöt ezer. forintban az 1.1 melléklet szerint, 
 

d) költségvetési kiadásait    485 687  eFt-ban, 
e) finanszírozási kiadásait               0 eFt-ban, 
f) kiadásait összesen    485 687  eFt-ban, 

 
azaz Négyszázhetvenötezer- hétszázötvenöt ezer forintban, 
  
g) költségvetési hiányát     - eFt-ban, 
azaz nulla forintban állapítja meg. 

 
12.§ 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint 
állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

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

szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös  hivatali, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot 
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 
9.1-9.3.3., mellékletek szerint határozza meg. 

 
 

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
13.§ 
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Az e rendeletben meghatározott címek közötti, a 9.1-9.3.3 mellékleten belül a költségvetési 
szervek közötti, valamint a céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést– tekintettel az 
Áht.vr. 42.§-nak előírásaira - csak a Képviselőtestület engedélyezhet. 
 

14. § 
 
A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek 
teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak 
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak 
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 
 

15. § 
 
 Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített 
költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek 
önkormányzati támogatásban Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 
4/2014.(III.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. 
 

16.§ 
 
A Költségvetési tv. 68.§-a alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 
200.000,- Ft. Ezzel összhangban a 200 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti 
immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy 
összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli 
amortizálandó – eszköznek tekintendők. 
 

17. § 
 
(1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben 
érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a 
továbbiakban: tartós). 
 
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. 
 
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési 
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 
 
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 
rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 
egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében 
végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc 
napon belül tájékoztatja. 
 
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a 
Képviselőtestületet tájékoztatja. 
 
(6) A Képviselőtestület– az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon 
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meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
(7) Az Áht.vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig 
történhet. 

18.§ 
 
(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi 
banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. 
 
(2) A költségvetési szervek – figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, 
valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó 
gazdálkodás esetében saját nevükben: 
 

a)  a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem 
köthetnek, 

b)  garanciát és kezességet nem vállalhatnak, 
c)  értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak 

ki. 
 

19.§ 
 

(1) Az Áht. 71.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat 
gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 
20 %-át vagy az 200 ezer Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e 
tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a 
Polgármestert írásban  tájékoztatni. 
 
(2) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött 
szerződésből együttesen tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy az 1 
millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem 
képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a Polgármestert, illetve a Felügyelőbizottságot 
írásban tájékoztatni. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését 
kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt. 
 
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelőbizottság javaslatára független, 
külső szakértőt bíz meg. 
 
(5) A (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő 
tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az 
Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. 
 

20.§ 
 
(1) A Képviselőtestület a költségvetési szervek, költségvetési támogatását – figyelemmel a 
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.  
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(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, 
kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság támogatásait és az egyéb támogatásokat – a (3) 
bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti. 
 
(3) A Képviselőtestület a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását időarányosan, 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 
 
(4) A zárolás nem vonatkozhat: 
 
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez 
biztosítandó önkormányzati támogatás, 
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati 
támogatás 
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, 
felújítások, valamint 
d) a segélyek 
 
előirányzataira. 
 
(5) A Képviselőtestület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt 
összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását 
megelőzően dönt. 

 
21. § 

 
(1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan 
feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának 
további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját 
költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a 
megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható 
meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. 

 
(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles 
tájékoztatni a Polgármestert. 
 
(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során pályázatból vagy egyéb 
támogatásból keletkező többletbevételeiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kötelesek. A 
többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.  
 

22. § 
 
(1) A Polgármester a költségvetési rendelet 1.1 mellékletében meghatározott kiadások terhére – 
olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel 
– a folyó költségvetési előirányzatok terhére a költségvetési évben összesen 1.000.000,- Ft (Egy 
millió forint) erejéig átcsoportosítást hajthat végre. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt, átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításnál a Polgármester a 
soron következő testületi ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet 
módosítására javaslatot tenni. 
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(3) A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a 
kötvénykibocsátással összefüggésben a beruházási hitel visszafizetése után fennmaradt szabad 
pénzeszközt is, de ide nem értve az állami költségvetésből származó hozzájárulásokat és 
támogatásokat - Államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja vagy a számlavezető és más 
pénzintézetnél betétként lekötheti.  
 
(4) Államilag garantált értékpapír vásárlás esetén az értékpapírt a pénzintézettől vagy a 
pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni.  
 
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása 
szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret 
összegét maximum a költségvetés főösszegének 1/12 –ed részében határozza meg. A 
polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető 
pénzintézethez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejártának időpontja folyó év 
december 31. 
 
(6) A Polgármester a (3) (5) bekezdés alapján gyakorolt tevékenységéről negyedévente utólag 
tájékoztatást ad a képviselő - testületnek. 
 
(7) Hitelműveletekkel kapcsolatos döntés , a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
(8) Az Önkormányzat és intézményei számla és bérkifizetései elsősorban átutalással 
teljesítendőek.  
 Készpénzes kifizetés esetei: 
-  az intézmények ellátmány elszámolása során, egyenként maximum 100.000,-Ft erejéig  
- Közfoglalkoztatottak esetén a bérkifizetések 
- Utólagos elszámolással a Közös Hivatal 100.000,-Ft alatti egyszeri kiadásai, egyéb készlet 
vásárlások, földhivatali díjak  
- kulturális programok lebonyolítása esetén a zenei előadók, fellépők kiadásai, maximum 500.000,- 
Ft erejéig.  
 

23. § 
 
 (1) A Közös Hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. alapján Cafeteria juttatásra jogosultak,a 
Képviselő-testület által, - a törvényi keretek között- meghatározott mértékben. A juttatás 
igénybevételéről és elszámolásáról az  SZJA tv. előírásai figyelembevételével, külön szabályzatban 
kell rendelkezni.  
 
(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi 
felelősségre vonását vonja maga után. 
 
(3) Az „Üvegzseb” törvény által előirt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, 
vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést 
kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint 
ezen adatok változására vonatkozó információkat a település honlapján – www.nagyvazsony.hu - 
a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé. 
 
(4) A képviselő – testület a 2019. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési 
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási 
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program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meg nem haladó 
értékhatár alatt mellőzi. 
 

24. § 
 
(1) A normatív állami hozzájárulások igényléséhez az intézményvezető által szolgáltatott adatok 
(jegyzőnek átadott közoktatási statisztikák) 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az 
adatszolgáltató intézmény vezetője felelős. 
 
(2) A jegyző köteles a normatív állami hozzájárulás, az évközi többletigény, vagy lemondás, 
valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar 
Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmény vezetőjével 
egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell. 
 
(3) Az intézménynél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga 
után a költségvetési támogatás növekedését. 
 
(4) Az intézmény a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhat. 
 
(5) Az intézmény költségvetésének takarékos – maradványérdekelt gazdálkodási szemléletű 
végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény 
vezetője a felelős. 
 

25. § 
 
(1)  A költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelettervezetek benyújtásával egyidejűleg az 
előterjesztő köteles a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással együtt  
mérlegeket, kimutatásokat  az alábbi tartalommal beterjeszteni: 
  a) a költségvetés előterjesztésekor:  
    aa) az Önkormányzat összes bevételét, kiadását,  az előirányzat- felhasználási tervét, és a 
bevételek, kiadások címrend szerinti felosztását, valamint a működési és felhalmozási célú 
bevételek és kiadások alakulását adott évet követő két évre előrevetítve. 
    ab) az Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján 
    ac) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint 
összesítve 
    ad) a közvetett támogatásokat 
    ae) a feladatmutató változását 
    af) a felújítási előirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként  
    ag) az éves kötelezettség vállalás felső határát 

ah) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei, 
kiadásai, valamint az ilyen projektekhez az önkormányzaton kívüli hozzájárulások 

  b) a zárszámadás előterjesztésekor: 
    ba) az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszköz-változását 
    bb) az Önkormányzat adósságállományát lejárat, hitelezők szerinti bontásban  
    bc) az Önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján 
    bd) az Önkormányzat vagyonkimutatását 
    be) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint 
összesítve 
    bf) a közvetett támogatásokat 
    bg) az éves kötelezettségvállalás felső határát. 
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(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ad) pontja valamint bf) 
pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni: 
  a) az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő 
elengedésének összege 
  b) lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 
összege 
  c) helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 
  d) helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 
összege 
  e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 
   

26. § 
 
 (1) Az Önkormányzat éves kötelezettség vállalásának felső határa a 4. számú melléklet szerint 
kerül bemutatásra a Képviselő-testületnek  
 

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
27. § 

 
(1) A költségvetés végrehajtását a Képviselő-testület által megbízott Belső ellenőr éves ellenőrzési 
munkatervben foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester legkésőbb 
a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 
 
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük 
megszervezéséről. 

 
7. Záró és vegyes rendelkezések 

28. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet 2020. május 31. napján hatályát veszíti.  
 
(3) Nagyvázsony község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a 
beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2019. évi 
költségvetésről szóló 2018. L. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók. 
 
 

Fábry Szabolcs János       Szinesi Erna Eszter 
                        polgármester                       jegyző 
 
Jelen rendelet kihirdetésre került Nagyvázsony községben 2019. ……….. napján. 
 
                    Szinesi Erna Eszter 
                                    jegyző 



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

A B

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6.    3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 79 070 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 31 870 000

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 477 687 370

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

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 401 070 269

1.1. Személyi  juttatások 194 137 648

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

1.3. Dologi  kiadások 161 025 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.    - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 485 687 370

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

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

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

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

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Forintban!

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -8 000 000

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

8 000 000

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



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a ........./2019 (.......) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

A B

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 79 070 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 31 870 000

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 477 687 370

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

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a ........./2019 (.......) önkormányzati rendelethez

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a ........./2019 (.......) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 401 070 269

1.1. Személyi  juttatások 194 137 648

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

1.3. Dologi  kiadások 161 025 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.    - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 485 687 370

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

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

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

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

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 485 687 370

Forintban!

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -8 000 000

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

8 000 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

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



 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat

A B C D

1. Önkormányzatok működési támogatásai 153 249 551 Személyi juttatások 194 137 648

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 120 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 161 025 004

4. Közhatalmi bevételek 67 700 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

5. Működési bevételek 79 070 000 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 866 645

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
9.
10.
11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 313 139 551 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 401 070 269

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 8 000 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 3 000 000 Likviditási célú hitelek törlesztése

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 5 000 000 Kölcsön törlesztése

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

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.    Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22. Váltóbevételek Váltókiadások

23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 8 000 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 321 139 551 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 401 070 269
26. Költségvetési hiány: 87 930 718 Költségvetési többlet: -
27. Bruttó  hiány: 79 930 718 Bruttó  többlet: -
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat

A B C D

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 152 547 819 Beruházások 78 617 101

2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

3. Felhalmozási bevételek 12 000 000 Felújítások 6 000 000

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

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

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 164 547 819 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 84 617 101

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

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

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 164 547 819 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 84 617 101
27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 79 930 718
28. Bruttó  hiány: - Bruttó  többlet: 79 930 718
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 4. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 67 700 000                        

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

és hasznosításából származó bevétel 12 000 000                        

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

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

privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

79 700 000                        

………….. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése

alapján.



  7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felújítás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve
Felhasználás   2018. 

XII. 31-ig
2019. évi előirányzat 2019. utáni szükséglet 

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

utak felújítása 6 000 000 6 000 000

ÖSSZESEN: 6 000 000 6 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

 8. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2019. 2020. 2020. után Összesen

Saját erő 0

- saját erőből központi támogatás 0

EU-s forrás 71 994 818 71 994 818

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 71 994 818 0 0 71 994 818

Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen

Személyi jellegű 11 615 400 11 615 400

Beruházások, beszerzések 60 379 418 60 379 418

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 71 994 818 0 0 71 994 818

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2019. 2020. 2020. után Összesen

Saját erő 0

- saját erőből központi támogatás 0

EU-s forrás 30 533 001 30 533 001

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 30 533 001 0 0 30 533 001

Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen

Személyi jellegű 1 218 900 1 218 900

Beruházások, beszerzések 29 334 101 29 334 101

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 30 553 001 0 0 30 553 001

EFOP

TOP Közlekedés fejlesztés

Forintban!

Forintban!

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

0

Hozzájárulás  (Ft)Támogatott neve



9.1.1. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 47 200 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 445 817 370
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000



9.1.1. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek
   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000
   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 453 817 370



9.1.1. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Kiadások

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 205 885 939

1.1. Személyi  juttatások 63 672 835

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 493 455

1.3. Dologi  kiadások 119 753 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.      - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások

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

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 290 503 040

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 163 314 330

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 163 314 330

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 163 314 330

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 453 817 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 22



9.1.1. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9



9.2. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési 
szerv 

megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal 02

Feladat 
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 31 870 000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 31 870 000

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

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

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás

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

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 31 870 000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 76 252 330

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 76 252 330

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 108 122 330

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 107 487 330

1.1. Személyi  juttatások 63 765 813

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 441 517

1.3. Dologi  kiadások 33 280 000

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 635 000

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások 635 000

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

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

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 108 122 330

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0



9.3. melléklet a ……/2019. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési 
szerv 

megnevezése

Költségvetési szerv I. 03

Feladat 
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

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

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

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

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 87 697 000

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 87 697 000

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 87 697 000

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 87 697 000

1.1. Személyi  juttatások 66 699 000

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 006 000

1.3. Dologi  kiadások 7 992 000

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

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

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

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

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 87 697 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0



 3. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül 

elérhető bevétel
Kedvezmények 

összege

A B C D

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. -ebből:            Építményadó 4 507 104 143 931

7. Telekadó 1 663 300 951 600

9. Magánszemélyek kommunális adója 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 

11. Idegenforgalmi adó épület után 

12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16. Egyéb kedvezmény

17. Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen:

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)



............................. Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

 7. számú tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2020. évi 2021. évi 2022. évi

A B C D E

1. Önkormányzat működési támogatásai 24 645 989 25 000 000 25 500 000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 500 000 2 600 000 2 600 000

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 000 000

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 7 300 000 7 200 000 7 380 000

4.1. Építményadó 3 800 000 1 600 000 165 000

4.2. Idegenforgalmi adó

4.3. Iparűzési adó 1 500 000 1 600 000 165 000

4.4. Talajterhelési díj 100 000

4.5. Gépjárműadó 600 000 650 000 650 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 000 3 350 000 6 400 000

5. Működési bevételek 370 000 400 000

6. Felhalmozási bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök 

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 49 815 989 35 200 000 35 480 000

10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 000 000 10 800 000

11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

Forintban!

Sor-szám Kiadási jogcímek 2020. évi 2021. évi 2022. évi

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai 37 815 989 34 000 000 35 480 000

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 52 000 000 12 000 000

2.1. Beruházások 12 000 000

2.2. Felújítások 52 000 000

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat



Rendezvénynaptár 2019. 

TERVEZET 

 

 

 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése Szervező  

2019. január 30. 
Közéleti Kávéház az IKSZT-ben 

Földijeink messze földön II. (Rita-Dodó) 
 

T
A

V
A

S
Z

 

2019. február Közéleti Kávéház Régész/Kinizsi könyv?  

2019. február 16. Óvodabál Mesevár Óvoda 

2019. február 11. Nyugdíjasklub Farsang 
Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

2019. február 25.  Nyugdíjasklub farsangi fánksütés 
Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

2019. február 27. Közéleti Kávéház – Kinizsi jegyében  

2019. március 02. Lovasfarsang és farsangi bál  

2019. március 04.  Nyugdíjasklub születés- és névnapok 
Őszirózsa 

Nyugdíjasklub 

2019. március 14. Nemzeti Ünnep megemlékezés Kinizsi Iskola műsora 

2019. március Települési szemétszedés 
Önkormányzat és 

intézményei 

2019. március Vállalkozói munkareggeli  

2019. március  Patakmeder tisztítás  

2019. március 22./29. Közéleti Kávéház Hölvényi Györggyel  

   

2019. április 11. Vers séta az általános iskolásokkal 
Kinizsi Általános 

iskola 

2019. április 17. 
Közéleti Kávéház Sorozat - Húsvét 

Meghívott vendégek: felekezeti vezetők 
 

2019. április 27. 

Szent György-napi Marha (nagy) hajtás – 

pásztorünnep 

Táncház a Kinizsi Táltosai Néptáncegyüttes 

közreműködésével 

 

2019. május 17. 40 éves az Őszirózsa Nyugdíjasklub   

2019. június 4. Trianon megemlékezés  

Á
R

 

2019. június  Pedagógus napi köszöntés  



Rendezvénynaptár 2019. 

TERVEZET 

 

 

 

2019. július 18–21. 
IV. Hazajáró Napok 

Kinizsi Szövetség tagjainak találkozója 
 

2019. július 20. VI. Várbál  

2019. július vége Napközis tábor 
IKSZT és 

családsegítő szolgálat 

2019. augusztus 03. Nosztalgia Foci+utcabál Kinizsi TE 

2019. augusztus 18–19-20. Virtus Lovas Egyesület 

2019. augusztus 20. Nemzeti Ünnep  

2019. szeptember 28. 
Szent Mihály-napi Marha (nagy) hajtás 

Szüreti mulatság, Bál 
 

Ő
S

Z
 

2019. október 23. Nemzeti Ünnep  

2019. november 11.  Márton nap Mesevár Óvoda  

2019. december 01. Advent I. vasárnapja  

T
É

L
 

2019. december 06. Mikulás  

2019. december 08. Advent II. vasárnapja  

2019. december 15. Advent III. vasárnapja  

2019. december 20. Idősek karácsonya  

2019. december 22. Élőképes Betlehem  

2019. december 31. Szilveszter  

 



 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 

H-8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 
T./fax: 88/264-011; info@nagyvazsony.hu 

www.nagyvazsony.hu 
 
 

 
 
Szám: NV/95-3/2018 
   
     
     
     
     
     
     

                                       
      
           
           
        
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. január 22-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Kinizsi Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói megbízás meghosszabbítására 
 

Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: Kandikó Rita  
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgató 
megbízatása 2018 november 1-vel lejárt., erről a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. 19-09-
511674/59 számú végzéssel tájékoztatott. Egyúttal 15 napos határidő tűzésével új ügyvezető 
személyének választására és bejelentésére hívta fel. 
A végzésben foglalt felhívásra a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft jogi képviselő útján határidőben eleget tett. A tulajdonos képviselőjeként hozott 
alapítói határozattal 2018. december 13. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő időtartamra 
ismét Oláh Gergely (an: Sándor Mária Kornélia) 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 9-11. 1. em. 5. 
szám alatti lakost bízta meg ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával, és erről jelen előterjesztés 
keretében tájékoztatja Nagyvázsony Község Önkormányzatát, mint közvetlen alapítót. 
 
Egyúttal szükséges új döntést is meghozni az ügyvezető személyének 2019. március 01. napjától 
2019. december 31. napjáig terjedő időszakra javaslom, akinek személyére ismét Oláh Gergely 
(an: Sándor Mária Kornélia) 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 9-11. 1. em. 5. szám alatti lakost 
indítványozom megbízni az ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és döntés meghozatalára! 
 
 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 

Fábry Szabolcs János 
  polgármester 

 
…/2019. (…...) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 
1. Nagyvázsony Község Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (8291 
Nagyvázsony, Kinizsi utca 96.) ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 2018. december 
13. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő időtartamra ismét Oláh Gergely (an: Sándor 
Mária Kornélia) 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 9-11. 1. em. 5. szám alatti lakost bízta meg 
ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával. 

 
2. Nagyvázsony Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul 2019. március 1. 
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra továbbra is Oláh Gergely (an: Sándor 
Mária Kornélia) 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 9-11. 1. em. 5.. szám alatti lakóhelyű lakost bízza 
meg a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonos 
ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával. 
  

2. A Képviselő-testület felkéri a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatóját, hogy a határozattal kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Oláh Gergely ügyvezető igazgató 
Határidő: azonnal 
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Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

Üzleti Terv 2019. 
 

I. Vezetői összefoglaló 
A Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KKFT) 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 96 %-os, többségi 
tulajdonában álló gazdasági társasága, mely alaptevékenységként 2019-ben – 2018-hoz hasonlóan -
településüzemeltetési közfeladatokat lát el, valamint a Kinizsi Turistaszálló üzemeltetését végzi.  
A KKFT 2019. évre szóló Üzleti Terve alapvetően a 2018. üzleti év – Tulajdonosok által még el 
nem fogadott – gazdálkodási eredményei, valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetésével 
folytatott többszöri egyeztetés figyelembe vételével készült.  
Az Önkormányzat és a KKFT között készülő Feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján 2019-
ban 9.800 ezer Ft támogatásként kerül a KKFT-hez a többségi tulajdonos önkormányzattól, havi 
részletekben. (Ez a települési zöldfelület gazdálkodási-, köztemető fenntartási és a közútfenntartási 
normatíva egy részének átadását jelenti.) 
Az Üzleti Terv elfogadásával a KKFT biztosítja a feladat-ellátási szerződésben meghatározott 
feladatok tervszerű ellátását, a Társaság pénzügyi helyzetének nyomon követhetőségét, a jogszerű, 
pontos, átlátható gazdálkodást, elszámolást.  
A KKFT kiemelt feladatai 2019-ban:  

 Elsősorban a feladat-ellátási szerződésben előírt feladatok teljes körű ellátása a megbízó 
önkormányzat és a lakosok megelégedésére, az Önkormányzattal szoros együttműködésben. 

 Új szolgáltatásokra való felkészülés a szervezeti rendszerben, üzemeltetési tevékenységben, 
valamint a gazdálkodási-, jogi háttérben.  

 A saját bevételek növelését eredményező marketing- és üzletpolitikai döntések kidolgozása, 
fejlesztése, szoros együttműködésben az Önkormányzattal és a Kinizsi Várral 

 A társaság szabad kapacitásainak minél teljesebb kihasználása a lakosság és az önkormányzat felé 
végzett szolgáltatásoknál.  

 A belső adminisztráció csökkentése megfelelő informatikai háttérrel 

 Megfelelő, lehetőleg sokoldalú szakképesítéssel rendelkező, lojális munkaerő további és 
folyamatos szervezése és megtartása. (Lehetőség szerint a GINOP programban munkaerő-piaci 
támogatások igényébe vétele.) 
 
II. A 2019. ÉVI ÜZLETI TERVJAVASLAT  
Szolgáltatási terv  
Az Önkormányzattal történt feladategyeztetés és 2018. február 1-i hatállyal életbe lépett feladat-
ellátási szerződés alapján 2019-ben is az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az önkormányzat számára:  
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1. Közterületek tisztántartása  
A feladatlistában közterek, parkok, játszóterek, az üzemeltetett ingatlanok előtti és egyes kijelölt 
járdák, önkormányzati ingatlanok tisztán tartása, takarítása, söprése, télen síkosság- és hó 
mentesítése, a kihelyezett szeméttárolók ürítése szerepel. 
 
Különös gondot kívánunk fordítani ebben az évben az esetlegesen hirtelen lezúduló csapadék utáni 
sár és kőfelhordások takarítására, a Kinizsi Vár környezetének rendben tartására, valamint a 
települési lovas rendezvények utáni közterület takarításra.   
 
2.Közterek, parkok és egyéb zöldfelületek karbantartása  
Ezek közé a feladatok közé tartozik idényjellegűen a közterek a locsolása, a virágágyások, a parkok, 
a játszóterek, a virágtartók, meghatározott közterületi fák karbantartása, az önkormányzati területek 
kaszálása meghatározott gyakorisággal, valamint a közterületi, a nem magántulajdonú 
lakóingatlanhoz tartozó fák és a veszélyeztetett fák karbantartása. Nagy gondot fordítunk a meglévő 
parkok, területek ápolására is és igyekszünk megoldást találni a nem kimondottan önkormányzathoz 
tartozó, de önkormányzati segítséget igénylő területek karban tartására is. (Pl.: Szent István 
templom előtti terület) 
 
3. Temetők karban tartása 
A temetőkben kiemelt célunk, hogy a látogatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők egy rendezett, 
igényesen karbantartott zöld környezetben látogathassák hozzátartozóik, ismerőseik sírjait. Ennek 
érdekében a temetőkben biztosított – eddig az Önkormányzat által kijelölt közfoglalkoztatottal 
végzett - kertészeti-, zöldkarbantartási tevékenységet fenntartjuk, lehetőség szerint fejlesztjük.  
 
4. A Turistaszálló üzemeltetése 
A Turistaszállót javarészt a megszokott üzemeltetési rendszer szerint kívánja üzemeltetni a KKFT, 
azaz elsősorban a turista szálláshelyekből, illetve a Mátyás Udvar bérbeadásából tervezünk – az 
előző évihez hasonló mértékű – bevételt. A turistaszálló – a tavalyival azonos kondíciókkal - 
természetesen az idei esztendőben is biztosítja a Kinizsi Várat látogatók számára nyitva álló 
mosdóhelyiségeket. 
A helyiség bérlettel kapcsolatban a Mátyás Udvar üzemeltetője jelezte, hogy az idei évben is 
fenntartja a tavalyi kondíciókkal megkötött szerződést, azaz idén is éves nyitva tartással üzemel 
majd. 
 
6. Egyéb tevékenységek 
A KKFT 2019-ban a rendelkezésére álló személyi állományának, illetve az esetlegesen később 
foglalkoztatandó állományának szabad kapacitásaival igyekszik részt venni az Önkormányzat által 
saját feladatként végzett feladatok támogatásában, kiegészítésében, az azokhoz kapcsolódó  
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munkálatok, beszerzések segítésével, illetve aktívan részt kíván venni a kölcsönös előnyöket nyújtó 
arculati- és marketing tevékenységek szervezésében, lebonyolításában. 
A 2019-ban pályázati forrásból megújuló önkormányzati online és közösségi média felületeken való 
megjelenést jó eszköznek tartjuk a lakosság szélesebb körben történő, gyors tájékoztatására, így 
ezek kialakításánál is szeretnénk megjelenni. Továbbra is nyomon követjük mind a legnagyobb 
nagyvázsonyi közösségi média felületet, mind az Önkormányzat és az intézmények online és 
közösségi felületeit, hiszen az ott zajló kommunikáció, tapasztalat fejlesztheti munkavégzésünket és 
növelheti a lakossági elégedettséget. Az ilyen jellegű „társadalmi részvétel” ahhoz is hozzájárul, 
hogy az esetlegesen felmerülő problémákról, feladatokról hamarabb és „első kézből” szerezhessünk 
információt, ezzel is gyorsítva a felvetésekre adott reakciót. 
 
III. Költségvetés tervezet az Üzleti tervhez 
Külön mellékletként (elektronikusan excel formátumú) dokumentumként csatolva az 
előterjesztéshez. 
 
IV. Összegzés 
Azt gondolom, a fent leírt szolgáltatások magas színvonalú biztosításával eredendően 
hozzájárulhatunk Nagyvázsony település üzemeltetésének gazdaságosabbá tételéhez, az erőforrások 
racionális és tervszerű felhasználásához, valamint a gazdasági társasági működési forma 
kiaknázáshoz (pl.: foglalkoztatási támogatások,  beszerzések eszközlése), és nem utolsósorban a 
KKFT elismertségének növeléséhez. 
Ez utóbbi képezhet alapot arra, hogy a hatékony, átlátható és gazdaságos működtetést és ennek 
tapasztalatait felhasználva a jövőben tovább szélesíthessük szolgáltatásaink, tevékenységeink 
palettáját és még aktívabb, nyereségesebb működésre tehessünk szert. 
 
 
Nagyvázsony, 2019. január 21. 
 
       _________________________________ 
                Oláh Gergely - ügyvezető 



 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 

H-8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 
T./fax: 88/264-011; info@nagyvazsony.hu 

www.nagyvazsony.hu 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. január 22-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: : Javaslat víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére szóló pályázat benyújtására 
 

Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. december 17-én pályázatot hirdetett a 
víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére, a zöldgazdaság finanszírozási rendszer 
előirányzatának terhére nyújtandó egyedi támogatásról. (Pályázati kiírás az előterjesztés 1. sz. 
melléklete) 
 
A pályázat célja a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos 
eszközök, berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása, továbbá olyan megújuló 
energetikai beruházások megvalósítása, amelyek növelik az energiatakarékosságot és csökkentik az 
üvegházhatású gázkibocsátást.  
 
A támogatásra az Ellátásért-felelős – Nagyvázsony Önkormányzata – és a Vízközmű szolgáltató – 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. – együttesen, konzorciumban jogosult pályázatot 
benyújtani. A Konzorciumi megállapodásokat a kiírás szerint víziközmű rendszerenként és 
tárgykörönként kell megkötni, így ebben az esetben 1 db Konzorciumi megállapodás kötendő. 
(A megállapodás tervezetet az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
Az előzetes egyeztetések alapján - amennyiben a Képviselő testület felhatalmazza- a 
BAKONYKARSZT Zrt. elkészíti a pályázati anyagot és a kiírásnak megfelelően benyújtja az 
illetékes minisztériumnak azt.  
A BAKONYKARSZT Zrt. vállalja továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén az esetleges 
közbeszerzést lebonyolítja, az egyedi támogatásról szóló pályázatban részletezett víziközmű 
eszközök cseréjét megvalósítja, az energiakorszerűsítést elvégzi, a pályázathoz kapcsolódó 
dokumentációkat elkészíti és a kiírásnak megfelelően a 3 éves fenntartási időszak alatt az így 
beszerzett eszközöket megfelelő dokumentációkkal alátámasztva üzemelteti.  
 
A pályázathoz szükséges önrész forrásaként, szerződő felek a víziközmű-rendszerek 
értékcsökkenéséből származó bevételeket jelölik meg. Ennek értelmében a szükséges önrész a 
BAKONYKARSZT Zrt. által, a szolgáltatási díjban megtérülő értékcsökkenés, így az plusz 
önkormányzati költségvetési forrást nem igényel.  
 
A BAKONYKARSZT Zrt. a fent nevezett pályázatban a következő eszközbeszerzéseket, illetve 
megújuló energetikai korszerűsítéseket kívánja megoldani: 
1. Energiahatékonyság tárgykörében, 4 db villamos energia meghajtású gép kiváltása a 
Nagyvázsonyi szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszeren 
(A részletes, számított költségekkel feltüntetett fejlesztési tételeket a 3. sz. melléklet tartalmazza) 
 
Indokolás: 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium első alkalommal hirdetett pályázatot a víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztésére. A pályázat lényege az energiatakarékos eszközök 
beszerzésével és technológiák alkalmazásával az élő környezet fokozott védelme. A pályázat 
lehetőséget biztosít arra, hogy a víziközművek működési hatékonyságát növelhessük, új, 
hatékony, energiatakarékos eszközöket szerezzünk be.  
 
Az utóbbi években a víziközmű ágazat fejlesztési és rekonstrukciós lehetőségei meglehetősen 
korlátozottak voltak, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni az eszközállomány javításához, 
különösen úgy, hogy annak költségei nem kizárólag az Ellátásért felelős önkormányzatot és a 
Víziközmű szolgáltatót terheli.  



 
A pályázati kiírás alapján az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50 %- a vissza nem 
térítendő támogatás maximális összege 250 millió Ft, amihez 50 % önrészt kell biztosítani.  
A megújuló energetikai korszerűsítésre irányuló beruházás támogatása szintén 50%-os, de ez 
esetben maximum 100 millió forint lehet a projekt összköltsége akkor, ha egy pályázó víziközmű 
szolgáltató a maximális fejlesztést (500 mFt) megvalósítja.  
 
Az egyedi támogatás a víziközművek vonatkozásában olyan lehetőséget biztosít 
eszközbeszerzésre, illetve energetikai korszerűsítésre, aminek költségeit csak részben kell az 
Ellátásért felelősnek viselnie, és mint jeleztük, az sem igényel külön költségvetési forrást. Éppen 
ezért mindenképpen szükségesnek látjuk a támogatás igénybevételét megkísérelni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
jóváhagyni szíveskedjen! 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése 

1. Szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren végzett fejlesztés 
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m

 

Tervezett 
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se 

A tervezett 
fejlesztés 
pontos helye 
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víziközmű-
rendszer 

A 
tervezett 
fejlesztés 
bruttó 
költsége  
Ft 

A tervezett 
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z 
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A tervezett 
fejlesztéshe
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1. Flygt 
3152.180 
szivattyú 
csere 

Nagyvázsony 
Szennyvíztisztít
ó-telep 
végátemelő 

Nagyvázsony 
szennyvízelveze
tő és -tisztító 
víziközmű-
rendszer 

3 492 500 1 746 250 1 746 250 

2. Flygt 
3152.180 
szivattyú 
csere 

Nagyvázsony 
Szennyvíztisztít
ó-telep 
végátemelő 

3 492 500 1 746 250 1 746 250 

3. Robuschi ES 
35 fúvó 

Nagyvázsony 
Szennyvíztisztít
ó-telep 

4 191 000 2 095 500 2 095 500 

4. LIM -3/a 
szalagprés 

Nagyvázsony 
Szennyvíztisztít
ó-telep 

20 955 
000 

10 477 500 10 477 500 

Összes költség: 32 131 
000 

16 065 500 16 065 500 

 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 

Fábry Szabolcs János 
  polgármester 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Nagyvázsony Önkormányzata Képviselő testületének 
…/2019. (….) határozata 

 
Nagyvázsony Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű energia-hatékonyságának fejlesztése 
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel, az ehhez szükséges önrész 
biztosítása és konzorciumi szerződés tárgyú előterjesztésről 
 
Nagyvázsony Önkormányzat - mint Ellátásért felelős – Képviselő testülete megtárgyalta az 
„Nagyvázsony Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű energia-hatékonyságának fejlesztése 
tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétele, az ehhez szükséges önrész 
biztosítása és konzorciumi szerződés” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Nagyvázsony Önkormányzatának Közgyűlése, mint a 21-19196-1-008-01-03 MEKH 
kóddal rendelkező 55. sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 
Ellátásért felelőse, meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának 
fejlesztése” megnevezésű pályázatra pályázati anyagot állítson össze, és azt az illetékes 
Minisztériumhoz nyújtsa be. 
2. Nagyvázsony Önkormányzatnak Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50 %-os önrésze a szolgáltatási díjban 
megképződő értékcsökkenésből legyen finanszírozva, ily módon az, az Önkormányzati 
költségvetési forrást nem terheli. 
 
3. Nagyvázsony Önkormányzatnak Képviselő testülete elfogadja, hogy a támogatásból 
megvalósított eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű elemek tulajdoni helyzete 
változatlan marad, illetve az Önkormányzat tulajdonába és a BAKONYKARDSZT Zrt. 
vagyonkezelésébe kerül. 
 
4. Nagyvázsony Önkormányzatnak Képviselő testülete elfogadja a sikeres pályázat 
érdekében szükségesen megkötendő 1 db konzorciumi megállapodás szövegét. 
 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodásokat a 
határozat melléklete szerint aláírja. 
 
. 
Felelős: Fábry Szabolcs polgármester 
Határidő: 2019. január 31 
 



…/2019.(….) határozat melléklete: 
 

Konzorciumi megállapodás 
 
 
mely létrejött egyrészről Nagyvázsony Önkormányzata (cím: 8200 Nagyvázsony…..., törzsszám: 
……, képviseli: Fábry Szabolcs polgármester), (továbbiakban: Ellátásért felelős) 
 
másrészről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., Cégjegyzékszám: 19-10-500133 Adószám: 11338024-2-19 
képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató) között az alábbi 
feltételek mellett, 
 
a 21-19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető 
és -tisztító víziközmű-rendszer-re vonatkozóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
víziközművek energia hatékonyságának fejlesztése egyedi támogatásáról szóló pályázat 
benyújtására. 
 
1. Felek megállapítják, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. december 17. 
keltezéssel pályázatot írt ki a víziközművek energia hatékonyságának fejlesztése tárgyában 
nyújtható egyedi támogatásról.  
 
A támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy Nagyvázsony 
Önkormányzata mint Ellátásért felelős és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. mint 
Víziközmű-szolgáltató egymással konzorciumi megállapodást kössön.  
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű-szolgáltató mint a víziközmű-rendszer 
vagyonkezelője az 1. pontban jelzett támogatás elnyerése céljából pályázatot állít össze a 21-
19196-1-008-01-03 MEKH kóddal rendelkező 55. sorszámú Nagyvázsony szennyvízelvezető és -
tisztító víziközmű-rendszer-re vonatkozóan. A pályázat tárgya: 
 
- Energiahatékonyság tárgykörében, 4 db villamos energia meghajtású gép kiváltása a 
Nagyvázsonyi szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszeren (a kiváltással érintett 
gépegységeket a szerződés elválaszthatatlan mellékletében rögzítették Felek) 
 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetését a Vízközmű-szolgáltató 
Vezérigazgatója Kugler Gyula látja el. A konzorcium vezetője jogosult és köteles a konzorcium 
tárgyát képező pályázatban meghatározott mindennemű feladat lebonyolítására.  
 
4. A konzorcium vezetője jogosult és köteles a konzorcium létrejöttének tárgyát képező 
pályázat előkészítésére, benyújtására, sikere esetén a támogatási szerződés aláírására. 
 
5. A konzorcium vezetője jogosult és köteles amennyiben a konzorcium a támogatást 
elnyeri, a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feladatot ellátni, az ezzel kapcsolatos 
jelentéseket határidőben megtenni, valamint a pályázat utógondozását teljesíteni. 
 
6. A Víziközmű szolgáltató megelőlegezi továbbá a pályázat benyújtásával, illetve a sikeres 
pályázattal felmerülő egyéb, a pályázatban el nem számolható költségeket, majd azokat a 
beruházás végeztével a számviteli jogszabályoknak megfelelően a beruházásoknál elszámol. 
 



7. Felek megállapodnak, hogy az egyedi támogatásról szóló pályázati felhívásban az 
eszközvásárláshoz, szükséges 50 %-os önrészt, a Víziközmű-szolgáltató által a szolgáltatási díjban 
megtérülő értékcsökkenésből finanszírozza. 
 
8. Ellátásért felelős vállalja, és a Víziközmű-szolgáltató tudomásul veszi, hogy az egyedi 
támogatás biztosítását követően megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű 
elemek tulajdoni helyzete változatlan marad. A pályázatból megvalósított fejlesztést Ellátásért 
felelős vagyonkezelésre a BAKONYKARSZT Zrt.- nek átadja. 
 
9. Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a fenntartási időszakban a szükséges 
dokumentációkat elkészíti és a pályázat utógondozását folyamatosan elvégzi. 
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás határozott időre szól: 
- amennyiben a konzorcium az 1. pontban írt pályázatot megnyeri, akkor a pályázat 
fenntartási időszakát követő záró dokumentáció elfogadásáig; 
- amennyiben a konzorcium a pályázati támogatást nem nyeri meg, úgy az elutasító 
határozat készhez vételéig. 
 
11. Jelen Megállapodás négy példányban készült, melyből 2 példány a Víziközmű-szolgáltatót, 
2 példány az Ellátásért felelőst illeti meg. 
 
Jelen megállapodást felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok 
végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá. 
 
 
Nagyvázsony, 2019. ... 
 
 
 
 
 
Nagyvázsony Önkormányzata    BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt 
 Ellátásért felelős .    Víziközmű-szolgáltató 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 

TÁJÉKOZTATÓ AZÖLDGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSI RENDSZER FEJEZETI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATTERHÉRE NYÚJTHATÓ EGYEDI TÁMOGATÁSRÓL 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018. 
évben aZöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 5 (öt)milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket 
működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, 
technológiák alkalmazására,továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az 
energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.  

A támogatás igénybevételére jogosultak köre 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-
szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaságellátásért 
felelőssel közösen alkotottkonzorciuma(a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal, hogy 
a támogatásbólmegvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek 
tulajdonjogi helyzete változatlan marad. 

A fejlesztés teljes költségének összetétele 

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből 
(saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a 
továbbiakban: támogatás) áll. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírást követő 
30 (harminc) napon belül kerül folyósításra.  

A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a 
teljes támogatási igény 20%-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható. 

A támogatási igény értékelése során a fejlesztéshez nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek 
levonásra kerülhetnek. 

Támogatható tevékenységek köre 

Az egyeditámogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek 
támogathatóak: 

 Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

 Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez. 

 Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez. 

 A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő 
állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 
eredményez. 
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 A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő 
állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 
eredményez. 

 Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő 
berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók 
beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni. 

 Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz 
képestenergetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

 Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai 
villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz 
képestenergetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer 
telepítésétmegvalósító tevékenységek az alábbiak szerint: 

 Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-
termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan. 

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló 
energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott 
támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM 
rendeletben foglalt előírásoknak. 

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható, napelemes rendszer esetén az 
inverter kimeneti részéig. Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges 
eszközök. 

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben 
támogatható, ha azok kizárólag a fejlesztésben érintett víziközmű-rendszer energia-ellátását 
szolgálják, és a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt 
elvárásoknak. 

A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a 
beépítettnapelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra 
kapcsolódóinverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye. 

A Támogatás benyújtásának feltételei 

A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február 
28-ig tartó időszakban elektronikusan az adatok.kkszf@itm.gov.hu e-mail címreéspostai útonaz 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88. címére. A borítékra kérjük 
ráírni, hogy „Támogatási igény Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére - Kiemelt 
Közszolgáltatások Főosztálya részére”. 

Benyújtandó dokumentumok köre 

 Az „Egyedi támogatás igénylése” című adatlap, melyet cégszerű aláírást követően 
elektronikusan pdf formátumban kérünk benyújtani. 

 Az egyedi támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldánya/banki bejelentő kartonja.  
 Költségterv. 
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 Tervezői nyilatkozat. 

Elszámolható költségek köre 

A támogatási igényhez kapcsolódó vállalkozói/kivitelezői szerződésben szereplő költségeknek a 
benyújtandó költségterv szerint részletezettnek kell lenniük. Az áraknak magyar fizetőeszközben 
(forintban) kell szerepelniük. Állami támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett 
új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Kizárólag energia-
megtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül 
kapcsolódó kiadások számolhatóak el. 

El nem számolható költségek köre 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a támogatási igény szerinti cél megvalósításával 
nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energia-megtakarítást. Ezek a 
költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 

 a támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: támogatási 
kérelemírása, a fejlesztés lebonyolítása, a támogatási kérelem sokszorosításának 
költségei, stb.);  

 szállítási díj, kiszállási díj;  

 területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;  

 raklap bérleti díj, raktározási költségek;  

 átépítés, átalakítás, bővítés költségei;  

 pénzügyi szolgáltatások költségei;  

 műszaki tartalék;  

 műszaki ellenőri költségek;  

 reklámtábla elhelyezése; 

 az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőzően vásárolt eszközök, berendezések; 

 használt eszközök, berendezések beszerzésének és beszerelésének költségei. 
 

A miniszteri döntés meghozatala 

Az egyedi támogatási kérelmek a beérkezés sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. 

Az egyedi támogatási kérelmekkelkapcsolatos miniszteri döntés meghozatalára várhatóan 2019. 
június 30. napjáig kerül sor. Hiánypótlásra egy alkalommal, az arra irányuló felhívástól számított 
5 (öt) napon belül van lehetőség. A Támogatói okirat 2019. július 31. napjáig kerül kiállításra. 

A fejlesztés megkezdése, megvalósítása, befejezése 

A támogatást igénylőnek a támogatott fejlesztést a támogatási összeg folyósításának napjától 
számított 2 éven (24 hónapon) belül meg kell valósítania. 

A fejlesztés befejezésének időpontjaként az átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat 
kiállítási dátumát szükséges figyelembe venni.Több Kivitelező esetén az utolsó kiállított átadás-
átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat kelte a fejlesztés befejezésének időpontja.  

Elszámolás a támogatási összeggel 
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Az egyedi támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell 
készíteni,melyet afejlesztés befejezését követő 60 (hatvan) napon belülszükséges benyújtania 
Támogatás igénylésének feltételei cím alatt meghatározott címre. A szakmai beszámolónak 
tartalmaznia kell egyebek mellett a gépselejtezési jegyzőkönyvet, továbbá a támogatással 
összefüggő beruházást megelőző és a beruházást követő új fogyasztási adatokat.  

Fenntartási időszak 

A Támogatást igénylőa támogatásból megvalósuló fejlesztés fenntartását a Támogatási 
igénybenmegjelölt helyen 3 (három) évig köteles biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a 
fejlesztés befejezésének időpontja. A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban minden év 
március 31-ig Fenntartási jelentést, a harmadik fenntartási év lezárásakor pedig Záró fenntartási 
jelentést készít, melyet az „Elszámolás a támogatási összeggel” cím alatt szereplő helyszínre 
küld el. 

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítás kérhető az adatok.kkszf@itm.gov.hu e-mail címen. 



 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 

H-8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 
T./fax: 88/264-011; info@nagyvazsony.hu 

www.nagyvazsony.hu 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2019. január 22-i soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: : Javaslat az kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzethatárok 
véleményezésére  

 
Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Melléklet: kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatára 
 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése 
értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi 
központokat, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről. 
 
Fenti rendelkezés alapján Veszprém Megyei Kormányhivatala Veszprémi Járási Hivatala Hatósági 
Főosztálya 2019. január 14-án megküldte Önkormányzatunk részére a 2019/2020-as tanévre 
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetek tervezett listáját, amely 
jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, a 
tankerületi központ, valamint a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár 
módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti 
járási hivatalt.  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
körzetlista áttekintését követően nyilvánítson véleményt az általános iskolák tervezett felvételi 
körzeteiről. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése 
értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, általános iskolákat, tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) 
bekezdése szerinti esetben nemzetiségi önkormányzatokat. „Egyetértés hiányában vagy 
körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a 
tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó 
napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet 
vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi 
központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter 
részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.” 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 

Fábry Szabolcs János 
  polgármester 

 



 
I. Határozati javaslat (támogató döntés): 

 
Nagyvázsony község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a Veszprém Megyei Kormányhivatala Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztálya 
megkeresésére, a 2019/2020-as tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
felvételi körzetek listáját - véleményezési jogkörében eljárva - a melléklet szerint támogatja, 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatala Veszprémi 
Járási Hivatala Hatósági Főosztályát tájékoztassa. 
 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő: 2019. február 1. 
 
II. Határozati javaslat (ellenző döntés): 
 
Nagyvázsony község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. a Veszprém Megyei Kormányhivatala Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztálya 
megkeresésére, a 2019/2020-as tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
felvételi körzetek listáját - véleményezési jogkörében eljárva - a melléklet szerint nem 
támogatja, 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatala Veszprémi 
Járási Hivatala Hatósági Főosztályát tájékoztassa. 
 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 
Határidő: 2019. február 1. 
 



A kötelező felvételt biztosító 
általános iskola körzethatára

Nagyvázsony Község Önkormányzata



Járás székhelye: Veszprém

Település

Nagyvázsony
037131 - Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola                
8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1.

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Kötelező felvételt biztosító iskola
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Kormány az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 33. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatások fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri 
támogatása címmel történő kiegészítését. Nagyvázsony Község Önkormányzata 2018. 
október 17. napján igénylő lapot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, 2018. december 3. 
napján kelt Támogatói Okirat értelmében lehetőségünk van 256 háztartást részesíteni a 
megítélt 12.000 Ft természetbeni juttatásban, melynek összege 3.072.000.- Ft. A beérkezett 
igénybejelentők alapján 221 háztartás tűzifát kért, 4 háztartás szenet kért, 20 háztartás PB gázt 
kért, 2 háztartás tartályos gázt kért és 9 háztartás kért brikettet. 2018. decemberében és 2019. 
januárjában a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt árajánlatok érkeztek Önkormányzatunk 
felé PB gázpalackra, brikettre, kőszénre és lágy lombos tűzifára. Ezek a szállítók 
Nagyvázsony közigazgatási területétől jelentős távolságban székelő gazdálkodó szervezetek, 
ebből adódóan jelentős szállítási költségek merülnek fel. Ez a szállítási költség a háztartásokat 
terhelné. 
Célszerű lenne olyan településünkhöz közel esőbb gazdálkodó szervezettel szerződést kötni, 
aki mind a 256 háztartás igényét ki tudná szolgálni. Javaslom kérjünk további árajánlatokat a 
közeli tűzépektől, hogy a szállítási költségeket a legoptimálisabb szinten realizálhassuk.  
 
Mindezeken túl már most javaslom elfogadásra a megkötendő szerződés tervezetet tartalmilag 
elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot mellékleteivel elfogadni 
szíveskedjen, az elfogadáshoz egyszerű többség szükséges. 
 
Nagyvázsony, 2019. január 17. 
 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 

 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2019(… …) önkormányzati határozata 
 

Nagyvázsonyi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat téli 
rezsicsökkentéshez kapcsolódó intézkedések előkészítésére” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1. A gazdálkodó szervezettel kötendő vállalkozási szerződés tervezetét elfogadja. 
2. A tüzelőanyag átvételét igazoló utalvány-mintát elfogadja. 
3. Utasítja a polgármestert további árajánlatok bekérésére. 

 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  
Határidő: 2019. február 15. 
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1. sz. melléklet  

 
Megállapodás 

 

Létrejött egyrészről Nagyvázsony község Önkormányzata (8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. 

adószám: 15724708-2-03) mint Megrendelő képviseletében Fábry Szabolcs János polgármester 

másrészről a ……………………………… (…………………………………………………..., adószám: ……………………, 

cégjegyzékszám: ……………………….) mint Szállító képviseletében ………………………… ügyvezető igazgató 

között az alábbi tartalommal. 

 

Felek a Belügyminisztérium téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 

távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása keretében biztosított 

juttatás igényjogosultak számára történő természetbeni biztosítása érdekében együttműködnek. 

 

1. Megrendelő vállalja, hogy Nagyvázsony községben igényjogosult magánszemélyek részére 

kibocsátott tüzelőanyag vásárlásra jogosító egyenként 12.000.- (Tizenkétezer) forint értékű 

utalványok ellenértékét a Szállító által Megrendelőhöz benyújtott számla alapján a számla 

beérkezésétől számított 8 napon belül Szállító ………. számú bankszámlájára történő utalással 

kiegyenlíti az alábbiakban részletezett feltételek teljesülése mellett. Az ehhez szükséges fedezet 

Megrendelő rendelkezésére áll. 

 

2. A Megrendelő részéről kibocsátott névre szóló utalványminta a szerződés mellékletét képezi. A 

kibocsátott utalványok hitelességét a Megrendelő képviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata 

tanúsítja. 

 

3. Szállító az utalványon feltüntetett tűzifa, kőszén, brikett, PB-gáz palack, tartályos gáz tüzelőanyag 

igényjogosult magánszemély részére átadott mennyiségét feltünteti, amelynek átvételét az 

igényjogosult aláírásával igazolja. Az utalványon feltüntetett 12.000.- Ft teljes értéket 

megtestesítő mennyiségű tüzelőanyag átvételét az igényjogosult magánszemély az utalványon 

külön dátumozással és aláírásával igazolja. 

 

4. A csak részben, vagy teljes mértékben beváltott utalványt az igényjogosult magánszemély a 

Szállítónak átadja, aki azt a számlázásig őrzi. Szállító az ezen Megállapodás alapján kiadott 

tüzelőanyagokról naprakész nyilvántartást vezet, amit kérésre a Megrendelő képviselőjének 

bemutat. 

 

5. Szállító a 8. pontban rögzített határidőn belül a számlázás ütemezését maga határozza meg. 

 

6. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számlához csak teljes értéken beváltott 

és az igényjogosult magánszemély aláírásával ellátott eredeti utalvány csatolható. Részben 

beváltott, vagy nem a Megrendelő eredeti aláírását és bélyegzőjét tartalmazó utalvány nem 

számlázható. 

 

7. Felek tudomással bírnak arról a belügyminisztériumi kikötésről, miszerint az utalvány értéke a 

tüzelőanyag igényjogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére nem fordítható, annak 

biztosítása az igényjogosult magánszemélyt terheli, továbbá, hogy a támogatás nem ruházható 

át. 

 

8. Szállító vállalja, hogy a kibocsátott utalványok beváltását, vagyis a tüzelőanyag átvételének 

lehetőségét 2019. december 15. napjáig biztosítja. 
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9. Megrendelő vállalja, hogy a Szállító által a jelen szerződés szerinti feltételeknek megfelelő 

számlák ellenértékét 2019. december 31. napjáig kiegyenlíti. 

 

Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után helybenhagyólag aláírják. 

 

Nagyvázsony, 2019……………... 

 

 

……………………………………………….   …………………………………………… 

       Megrendelő részéről    Szállító részéről 
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2. sz. melléklet 

A Belügyminisztérium téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült személyek részére  
egyszeri természetbeni támogatást biztosít. 

Ez az utalvány …………………..…………………………………… 8291 Nagyvázsony, 
……..….………………………………………… 

szám alatti lakost bruttó 12 000 Ft értékű ……………………………………………………..    
tüzelőanyag átvételére jogosítja. 

Kiadva …………..………(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
……………………………………………. 
Kiadva ………………..…(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
………………………………………….… 
Kiadva ………………..…(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
……………………………………………. 
Ez az utalvány 2019. december 15. napjáig a ………………………………………………………………., vagy 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………szám 
alatti lerakatánál váltható be.  
Ez az utalvány 1 példányban készült, a részben, vagy teljesen felhasznált utalványt a gazdálkodó szervezet 
képviselőjének kell átadni! 
A fenti tüzelőanyagot hiánytalanul átvettem: Kibocsátotta: Nagyvázsony község 

Önkormányzata 
 
(dátum, aláírás): ………….…………………………………………………………………………………………. 

 
 
A Belügyminisztérium téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült személyek részére  

egyszeri természetbeni támogatást biztosít. 
Ez az utalvány …………………..…………………………………… 8291 Nagyvázsony, 
……..….………………………………………… 

szám alatti lakost bruttó 12 000 Ft értékű ……………………………………………………..    

tüzelőanyag átvételére jogosítja. 
Kiadva …………..………(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
……………………………………………. 
Kiadva ………………..…(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
………………………………………….… 
Kiadva ………………..…(mennyiség) Dátum: …………………… Átvettem: 
……………………………………………. 
Ez az utalvány 2019. december 15. napjáig a ………………………………………………………………., vagy 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………szám 
alatti lerakatánál váltható be.  
Ez az utalvány 1 példányban készült, a részben, vagy teljesen felhasznált utalványt a gazdálkodó szervezet 
képviselőjének kell átadni! 
A fenti tüzelőanyagot hiánytalanul átvettem: Kibocsátotta: Nagyvázsony község 

Önkormányzata 
 
(dátum, aláírás):……………………………………………………………………………………………………  

 



         
 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

 

Szeptemberben írtam Önnek a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a levél kiküldése óta eltelt időszakban folyamatosan érkeznek 
érdeklődő telefonok, e-mailek, sőt jó néhány esetben mennyiségi foglalások is. 
 

Többen jelezték azt is, hogy a szociális tüzelőanyag juttatás során is fabrikettet adnának. 

Ennek érdekében jelezték igényüket, kérelmüket a minisztérium felé, a Támogatói Okirat 
fabrikettel való kiegészítése céljából. 
 

Néhány kérdés is megfogalmazódott, ezekre az alábbi összefoglalásban válaszolok. 
  

Fontosabb dátumok:  
2018. október 15. - igénybejelentés leadásának utolsó napja az önkormányzatnál 
2018. október 17.  - az önkormányzat tájékoztatást ad a Belügyminisztérium részére 

2018.október 31. - Kormánydöntés 

 

 

Mindazon előnyök mellett, melyet előző levelemben ismertettem, további megtakarítást 
eredményezhet, hogy a fabrikettet kapó háztartások részére az önkormányzatnak vélhetően 
nem szükséges hivatalos igazolást kiállítani, hiszen a kiosztást is maga az önkormányzat 
koordinálja! 

 

Arra kérem Önt, amikor eldőlt, hogy élni kívánnak az általunk biztosított kedvezményes és 
költségtakarékos lehetőséggel, e-mailben kérjenek tőlem árajánlatot a szállítási költségre! 

Ehhez csak a település irányítószámára, nevére, valamint az esetleges behajtási és/vagy 
súlykorlátozási információkra van szükségem. Ez az egyetlen költség, ami felmerül, de ez 
nagyságrendekkel kevesebb, mint a tűzifa kiosztás során jelentkező költségek.   
 

Természetesen arra is van lehetőség, hogy saját szervezésű fuvarral elszállítsák/elszállítassák 
a megrendelt fabrikettet a Besztereci telephelyünkről. 
 

Az árajánlat megküldésével egyidejűleg elküldöm Önnek a megrendelőlapot, mely egy Excel 

táblázat, amibe csak az adataikat, és az igénylő családok számát kell beírni, minden mást 
kiszámol a táblázat. 
 

Ezután a kitöltött megrendelőt részemre visszaküldve a szállítás szervezése megkezdődik, 
melynek időpontjáról értesítést küldünk! 
 

Fontos, hogy a kamion megérkezésétől számított 1 órán belül a rakományt le kell rakodni, 
ehhez targoncát és targoncavezetőt biztosítani kell! Az érkezés időpontját egyeztetjük! 
 

A kiszállításokat a megrendelések beérkezésének sorrendjében dolgozzuk fel! 

 



         
A szállítási költség mindenkor tele kamionra (25 raklap, 150 család) van kalkulálva. 
Amennyiben az Ön településén nincs ennyi igénylő, vagy töredék kamionnyi mennyiséget 
igényel (pl. 3,5 kamion) úgy a szállítást megpróbáljuk a környező vagy az útvonalba eső 
települések igényével összehangolni, így a szállítási költség is megoszlik. 
 

Nagyon jó kezdeményezésnek találtam egyik kollégájuk részéről a „közösségi vásárlás” 
ötletét! 
Ez annyit tesz, hogy - függetlenül a téli rezsicsökkentés és a szociális tüzelőanyag juttatás 
kereteiben vásárolt brikettől - az önkormányzat összegyűjti a lakossági igényeket, rendezi az 

anyagiakat, megrendeli a brikettet. Mi természetesen ez esetben is biztosítjuk a mostani 
kedvezményes árat. 
 

Emlékeztetőül néhány fontos önkormányzati előny, a teljesség igénye nélkül  
 

 

 hozzásegíti lakosait, hogy a fűtés ne nyűg és gond legyen, hanem élmény 

 

 12.000 Ft értékben 160 kiló Wood O2 fabrikett tud adni a háztartásoknak.  
 

 Könnyen mozgatható, pakolható. Sérülés és balesetveszély a kiosztás,                        
                        kiszállítás során nem áll fenn! 

 

 Azon háztartások, ahol rendelkeznek szállítójárművel (gépkocsi, traktor,  
szekér, tricikli) könnyedén haza tudják szállítani egy központi elosztó helyről. 

  Ez esetben az önkormányzatnak a kiosztás során nincs költsége! 

 

 A település levegőjének tisztaságát megóvja, kicsi a füstje, mely káros   
kéndioxidot nem tartalmaz 

 Tetemes költségmegtakarítás mellet időt takarít meg, mert nem kell  

méregetni, darabolni, hasogatni, előkészíteni 
 Nincs veszekedés, reklamálás! („vizes, göcsörtös, nem annyi”, stb.) 

Amennyiben előző levelem tartalma Ön előtt nem ismert, kérem, jelezze és elküldöm Önnek! 

 

Kérdés esetén kérem, keressen elérhetőségeim valamelyikén! 
 

Nyíregyháza, 2018. október 11. 

Tisztelettel,  

 

Kiss Tibor 

Értékesítési vezető 

Tel: 06-30/587-4952 

E-mail: kiss.tibor@nyirsegibioenergia.hu 

           

          Nyírségi Bioenergia Kft.  
          4400 Nyíregyháza 

          Debreceni u. 269. 

          Szuro-Trade Cégcsoport 
 

mailto:kiss.tibor@nyirsegibioenergia.hu


Tárgy: Fwd: Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó ajánlat PB gázpalackra

Feladó: Info <info@nagyvazsony.hu>

Dátum: 2018. 10. 11. 13:23

Címze�: Szinesi Erna <szinesi.erna@nagyvazsony.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:     Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó ajánlat PB gázpalackra
Dátum:     Thu, 11 Oct 2018 10:42:17 +0200
Feladó:     Vaporis PBgas Kft. <info@luxfero.hu>
Címzett:     info@nagyvazsony.hu

Tisztelt Önkormányzat!

A *1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat kapcsán* (téli rezsicsökkentés) küldjük Önöknek
*bemutatkozó* levelünket, valamint az ezen határozathoz kapcsolódó *ajánlatunkat*.

Cégünk a Vaporis PBgas Kft. immáron 18 éve jelen van a lakossági és ipari gázok piacán.
A múltunk és a piacon szerzett tapasztalatunk miatt joggal érezzük, hogy az előttünk
álló feladatokat fennakadások nélkül, gördülékenyen tudjuk ellátni.

*A fent említett kormány határozathoz kapcsolódva*, - *részünkről* *is* *támogatva ezzel

a rászoruló családokat* - megpróbálunk *szembe menni a piaci trendekkel* és a palackos
PB gázra vonatkozó jelenlegi csaknem 5200,- Ft-os piaci ár ellenére cégünk *a
meghatározott* *12.000,- Ft-os támogatás keretösszegében 3db 11,5kg-os töltettel
ellátott PB gázpalack cserét ajánl fel, így az egységárat bruttó 4000,- Ft-ban határozza
meg*. A rászoruló családoknak így csupán *palackonként* *500,- Ft* *kiszállítási díjjal*
kell számolniuk.

Szerződéskötés esetén vállaljuk, hogy az Önkormányzat által részünkre átadott címlista
alapján az ügyfeleknek, 3 előre egyeztetett időpontokban kiszállítjuk a PB
gázpalackokat. A szállítással kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket a megállapodás
aláírása után egyeztetjük.

Bízva a közös munkában várjuk megkeresésüket a *06/20/253-56-56, *vagy a*06/70
/977-94-66* telefonszámon, illetve az *info@luxfero.hu <mailto:info@luxfero.hu>* e-mail
címen.

Üdvözlettel:

Kakucs Örs
Ügyvezető

A hírlevélről történő leiratkozáshoz kattintson ide! <https://admin.dimail.hu/external
/unsubscribe/6642653.5ec490dd1c646f306beff0d5068ccac5>
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Tárgy: Fwd: ajánlat a téli rezsicsökkentés megoldására

Feladó: Info <info@nagyvazsony.hu>

Dátum: 2018. 12. 11. 12:05

Címze�: Szinesi Erna <szinesi.erna@nagyvazsony.hu>, Pénzügy <penzugy@nagyvazsony.hu>

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:     ajánlat a téli rezsicsökkentés megoldására
Dátum:     Tue, 11 Dec 2018 10:37:02 +0000
Feladó:     Prímaenergia Vevőszolgálat <vevoszolgalat@primaenergia.hu>
Címzett:     'info@nagyvazsony.hu' <info@nagyvazsony.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony/ Jegyző Úr!

Társaságunk *új, könnyen kivitelezhető megoldást* dolgozott ki önkormányzatok részére a
kiterjesztett, *12 000Ft téli rezsicsökkentés (1364/2018. (VII.27.) kormányhatározat)*
egyszerű végrehajtására, amelyről már korábban tájékoztattunk önöket.

*2018. november 27-én döntés született a téli rezsicsökkentésben részesülők
támogatásáról a Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata alapján,* a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról.

A Prímaenergia Zrt egy speciális ajánlati csomagot dolgozott ki az önkormányzatok
részére, amellyel a kormányhatározatban foglaltak teljesíthetők a palackos Pb-gázt
igénylő háztartások részére.

*Az ajánlat részletei:*

Az önkormányzatok egy *speciális kártyát kapnak*, amelyen keresztül megvásárolhatják a
szükséges palackmennyiséget.https://www.primaenergia.hu/termekek/palack_kartya/

A palacktöltet típusa: *9kg gáz normál alu háztartási palackba töltve. Az igénylők 3 db
pébé gáztöltetet kaphatnak összesen 12 000Ft értékben.*

A gáztöltetek elszámolása egyszerű és átlátható, az adatok könnyen továbbíthatóak a
Belügyminisztérium felé.

*A palackok cseréje:*

A palackok cseréjét- előre egyezetett időpontban- a Prímaenergia gázfutárok vagy
kártyaelfogadó partnerei végzik, az önkormányzatok által biztosított telephelyen és
egyeztetett időpontban.(min 10 db csere eseten térítésmentesen történik a palacktöltetek
kiszállítása.)  Üres palacktesteket a támogatásban részesülők biztosítják a csere
időpontjában. A palackok cseréje több alkalommal is történhet a kártya érvényességi
idején belül, amely a kormányhatározatnak megfelelően 2019. december 15.

*A palacktöltetek pénzügyi elszámolása:*

A Prímaenergia a cserélt mennyiségről az önkormányzat részére számlát állít ki heti
rendszerességgel, amely megfelel a fenti kormányhatározatok elszámolási
kötelezettségének, és postai úton vagy elektronikusan eljuttatja az az önkormányzat
részére a kártya használatát követő 10 napon belül.
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Ha érkezett palackos gázra vonatkozó igény és ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket,
kérjük, jelezze nekünk, hogy kereskedelmi képviselő kollégánk 2019. január 31-ig
megköthesse Önökkel a szolgáltatási szerződést és átadhassa a palackok vásárlására
jogosító plasztikkártyát.

A szolgáltatás elérhetőségét a kapcsolatfelvételt követően pontosítjuk.

*Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a vevoszolgalat@primaeneriga.hu
<mailto:vevoszolgalat@primaeneriga.hu> email címen, vagy hívja a +36 80 45 50 50-es
számot*.

Munkatársaink felkeresik Önt!

Üdvözlettel,

Molnár Árpád

Kereskedelmi és Marketing Igazgató

*Prímaenergia Vevőszolgálat*

vevoszolgalat@primaenergia.hu

        +36 80 455050
    PrímaEnergia <https://www.primaenergia.hu>
*Prímaenergia Zrt.*
*telefon:* +36 80 455050
*levelezési cím:* 3014 Hort, Postafiók: 29.
www.primaenergia.hu www.primanet.hu <www.primaenergia.hu>

    *KÉRJÜK, GONDOLJON A TERMÉSZETRE, MIELŐTT KINYOMTATNÁ EZT AZ E-MAILT.
PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING*

    Ez az elektronikus levél és a hozzá csatolt állomány(ok) bizalmas, jogilag védett
információ(ka)t tartalmaz(nak) és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben nem Ön ennek
az e-mail-nek valós címzettje, kérjük, haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót és a
levelet törölje rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása,
sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott. A
Prímaenergia Zrt. tájékoztatja Önt, hogy a munkavállalónknak küldött elektronikus levél
elküldésével hozzájárul, hogy a levélben szereplő személyes adatait, kapcsolattartási
adatait kezeljük, valamint archiváljuk. Az adatok az Ön, valamint cége és a közöttünk
lévő üzleti kapcsolat fennállásának idejéig, valamint azt követő 5 évig kerülnek
tárolásra. Ezt követően az adatokat töröljük. Ön jogosult a személyes adatok
helyesbítését, törlését, zárolását kérni, a személyes adatok kezelése ellen tiltakozhat.
Az Ön által sérelmesnek tartott adatkezeléssel kapcsolatban a NAIH-hoz, valamint
bírósághoz fordulhat. Amennyiben magánjellegű információkat is tartalmazó levelet
küldött felénk, vegye fel a kapcsolatot a címzett alkalmazottunkkal, aki intézkedik a
levélben foglalt magánjellegű információk törlése iránt.
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Tárgy: Fwd: "Rezsicsökkentés" kiadásához ajánlat

Feladó: Info <info@nagyvazsony.hu>

Dátum: 2019. 01. 14. 12:13

Címze�: Szinesi Erna <szinesi.erna@nagyvazsony.hu>, aljegyzo@nagyvazsony.hu

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy:     "Rezsicsökkentés" kiadásához ajánlat
Dátum:     Mon, 14 Jan 2019 11:36:01 +0100 (CET)
Feladó:     Greenfire Kft. - Fabrikettcentrum <fabrikettcentrum@gmail.com>
Címzett:     info@nagyvazsony.hu

     Tisztelt Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Jegyző!

A napokban történt telefonos egyeztetésünkre (Önnel, esetleg hivatali kollégájával
beszéltünk) hivatkozva küldöm Önöknek az ajánlatunkat.

Az idei téli *rezsicsökkentés "támogatásának" kiadásához* tudunk egy jó megoldást
nyújtani!

Több önkormányzatnak szállítunk, illetve folyamatosan érkeznek megrendelések, mert ezt
az egyszeri *12.000 Forintos támogatást, a fabrikett és zsákos tűzifa* termékek
kiadásával lehet a legegyszerűbben, leggyorsabban és legtisztábban megoldani.

AMIT AJÁNLUNK:

*I. RUF típusú fabrikett (960 kg/raklap, 10 kg/csomag)*

I/1. Kamionos tétel megrendelése esetén

I/2. 1 - 10 raklapos megrendelés esetén: Bruttó 84 Ft/kg

I/3. 11 - 22 raklapos megrendelés esetén: Egyedi Ár!

*II. Zsákos Tűzifa (48 zsák/raklap, 45 dm3/zsák)*

*III. Német brikett & Zsákos fekete lengyel szén*

III/1. Kötegelt német brikett (25 kg/csomag; 1000 kg/raklap)

*Ára: bruttó 96 Ft/kg* (háztartásonként 5 csomagot tudnak kiadni)

III/2. Dobozos német brikett (10 kg/csomag; 900 kg/raklap)

*Ára: bruttó 100 Ft/kg* (háztartásonként 12 csomagot tudnak kiadni)

III/3. Zsákos, lengyel fekete dió szén (20 kg/csomag; 1000 kg/raklap)
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*Ára: bruttó 100 Ft/kg* (háztartásonként 6 csomagot tudnak kiadni)

FONTOS!

 * Ezek az árak, már tartalmazzák a szállítási díjat!
 * Az ajánlatban megadott árak 2019.01.18-ig leadott megrendelésre
   érvényesek!
 * A megrendeléseket beérkezési sorrendben tudjuk teljesíteni!
 * Későbbi megrendelés esetén áregyeztetés szükséges!

"A Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata alapján a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások részére a Kormány egyszeri támogatást nyújt, mely az előzetes
igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás (háztartásonként
12 000 forint)."

A támogatás kiosztásának a legegyszerűbb, legtisztább módja a fabrikett illetve a zsákos
tűzifa. Importőrként és gyártóként mi rendelkezünk az országban a legjobb árakkal,
illetve raktárkészlettel.

Várjuk megrendelésüket!

Üdvözlettel:

Korponainé Zöld Erika

GREENFIRE KFT

4150 Püspökladány Táncsics u 27
Adószám: 13348548-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-010963
Bankszámlaszám: OTP 11738053-21172997-00000000
E-mail: greenfirekft@gmail.com <mailto:greenfirekft@gmail.com>
E-mail: fabrikettcentrum@gmail.com <mailto:fabrikettcentrum@gmail.com>
Weboldal: http://greenfire.hu/
Mobil: *+36 70 311 2265*

Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál a hírlevelünkre. Ha nem szeretnél több
ilyen emailt kapni, az alábbi linkre kattintva egyetlen gomb nyomással törlünk az
adatbázisból: Leiratkozás <http://click.listamester.hu/lmui/faces/forms
/UnsubscribeLink.jsp?m=a26qgjugi6ohiokj&e=i6o5c7vkkq7025&g=6an1t66asuj851>

<http://click.listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep>
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének 12. 

pontja szerint a Kiegyenlítő bérrendezési alap előirányzatából az önkormányzatok pályázati úton 

támogatást igényelhetnek a köztisztviselők illetményének emeléséhez. Azok az önkormányzati hivatalt 

fenntartó települési önkormányzatok pályázhatnak, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem 

haladja meg a 38.000,- Ft-ot. Az adóerő-képesség szerinti kategóriák alapján differenciálódik az 

igényelhető fajlagos támogatás. Az igénylés feltétele, hogy 2019. évben a köztisztviselői 

illetményalapot az önkormányzat emeli. A támogatás az elismert hivatali létszám után vehető igénybe. 

Az elismert hivatali létszám 2019. évben 7,9 fő. Az igényelhető támogatás önkormányzatunk esetében 

400.000,- Ft/fő/év. Ezek alapján számítva: 7,9 fő x 400.000,- Ft = 3.160.000,- Ft összegű támogatás 

igényelhető. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében egy összegben történik.  

 

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen, az elfogadás egyszerű többséget igényel. 

 

Nagyvázsony, 2019. január 17. 

 

Fábry Szabolcs János 

polgármester 

 

…../2019.(.….) sz. önkormányzati határozat 

 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 2019. évi 

Kiegyenlítő bérrendezési alap előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás feltételeit, 

megállapítja, hogy Nagyvázsony Község Önkormányzata megfelel az előírt feltételeknek.  

1. Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja alapján pályázatot 

nyújt be a köztisztviselők illetményének 2019. évi emeléséhez.  

2. A képviselő-testület vállalja, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan az illetményalap összege 

eléri majd a 46380,- forint összeget: 

3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a jegyzőt, hogy a pályázatot a kiírást követően 

nyújtsa be.  

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 

  Szinesi Erna Eszter jegyző 

Határidő: 2019. január 24. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelet 
12. § (1) alapján a Képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre a rendelet hatálya alá 
tartozó vagyonelemeket. 

A fenti rendelkezés értelmében a jelen előterjesztés mellékeltét képző vételi ajánlat elbírálása 
a Képviselő-testület hatásköre. 

2019. január 10. napján Szalai Richard és Bényi Borbála írásbeli vételi ajánlatot tett a 
nagyvázsonyi 705/4 hrsz-ú 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő építési telek megvételére. 
Előzetesen jelezték, hogy 2 gyermek után kedvezményt szeretnének igénybe venni. 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületénekaz építési telkek értékesítéséhez 
kapcsolódó támogatásról szóló 9/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján a támogatás 
odaítélésének feltétele, az arra jogosult a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatának 
bemutatása valamint e rendelet mellékletét képző kérelem kitöltése, így az külön döntést 
igényel. 

A 705/4 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat honlapján előzetesen meghirdetésre került.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjenek 
elfogadni. 

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges. 

Nagyvázsony, 2019. január 17.  

        Fábry Szabolcs János 

            polgármester 

I. HATÁROZATI JAVASLAT ( 

……/2019. (…...) sz. önkormányzati határozat 

Nagyvázsony község Önkormányzatának képviselő – 

testülete Vevőkijelölés a 705/4 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlására szóló előterjesztést megtárgyalta arról a 

következő határozatot hozta: 

1./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Vevőkijelölés a 705/4 hrsz-ú ingatlant a 2019. január 10-

én kelt ingatlan értékesítési kérelem alapján Bényi Boglárka 

és Szalai Richard részére 3.000.000.- Ft azaz hárommillió 

forint összegért adásvétel keretében értékesíti  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Fábry Szabolcs János 

polgármester urat az adásvételi szerződés aláírására.  

Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester  

Határidő: azonnal 

 



Tisztelt Testületi Gyűlés! 
 
A mai személyes találkozónkra hivatkozva szeretném írásban is megerősíteni 
telekvásárlási szándékunkat. 
 
A helyszínrajzon szereplő 705/4-es telekre tartanánk igényt a 2 gyermek után járó 
kedvezménnyel. 
 
Leendő tulajdonos neve:  
BÈNYI BORBÀLA 
(1986.09.29.) 
 
Gyermekek adatai: 
SZALAI HANNA JUDIT 
2010.07.03. 
 
SZALAI BALÀZS DÈNES 
2018.05.19. 
 
 
Köszönettel: 
 
 Bènyi Borbàla, Szalai Richàrd 
 





























Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

A B

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6.    3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 79 070 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 31 870 000

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 477 687 370

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

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 401 070 269

1.1. Személyi  juttatások 194 137 648

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

1.3. Dologi  kiadások 161 025 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.    - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 485 687 370

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

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

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

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

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -8 000 000

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

8 000 000

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



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat

A B

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 79 070 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 31 870 000

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 477 687 370

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

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 485 687 370



Nagyvázsony Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 1.2. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 401 070 269

1.1. Személyi  juttatások 194 137 648

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

1.3. Dologi  kiadások 161 025 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.    - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 485 687 370

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

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

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

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

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 485 687 370

Forintban!

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -8 000 000

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

8 000 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

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



 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat

A B C D

1. Önkormányzatok működési támogatásai 153 249 551 Személyi juttatások 194 137 648

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 120 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 940 972

3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 161 025 004

4. Közhatalmi bevételek 67 700 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

5. Működési bevételek 79 070 000 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 866 645

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
9.
10.
11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 313 139 551 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 401 070 269

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 8 000 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 3 000 000 Likviditási célú hitelek törlesztése

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 5 000 000 Kölcsön törlesztése

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

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.    Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22. Váltóbevételek Váltókiadások

23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 8 000 000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 321 139 551 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 401 070 269
26. Költségvetési hiány: 87 930 718 Költségvetési többlet: -
27. Bruttó  hiány: 79 930 718 Bruttó  többlet: -
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2019. évi előirányzat Megnevezés 2019. évi előirányzat

A B C D

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 152 547 819 Beruházások 78 617 101

2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

3. Felhalmozási bevételek 12 000 000 Felújítások 6 000 000

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

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

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 164 547 819 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 84 617 101

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

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

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 164 547 819 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 84 617 101
27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 79 930 718
28. Bruttó  hiány: - Bruttó  többlet: 79 930 718
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 4. melléklet a ...../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcímek 2019. évi előirányzat

A B

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 67 700 000                        

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

és hasznosításából származó bevétel 12 000 000                        

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

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

privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

79 700 000                        

Nagyvázsony Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése

alapján.



  7. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felújítás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési 

és befejezési éve
Felhasználás   2018. 

XII. 31-ig
2019. évi előirányzat 2019. utáni szükséglet 

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

utak felújítása 6 000 000 6 000 000

ÖSSZESEN: 6 000 000 6 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

 8. melléklet a ……/2018. (….) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2019. 2020. 2020. után Összesen

Saját erő 0

- saját erőből központi támogatás 0

EU-s forrás 71 994 818 71 994 818

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 71 994 818 0 0 71 994 818

Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen

Személyi jellegű 11 615 400 11 615 400

Beruházások, beszerzések 60 379 418 60 379 418

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 71 994 818 0 0 71 994 818

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2019. 2020. 2020. után Összesen

Saját erő 0

- saját erőből központi támogatás 0

EU-s forrás 30 533 001 30 533 001

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 30 533 001 0 0 30 533 001

Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen

Személyi jellegű 1 218 900 1 218 900

Beruházások, beszerzések 29 334 101 29 334 101

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 30 553 001 0 0 30 553 001

EFOP

TOP Közlekedés fejlesztés

Forintban!

Forintban!

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

0

Hozzájárulás  (Ft)Támogatott neve



9.1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 153 249 551

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 53 149 677

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 55 008 200

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 42 889 474

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 202 200

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 120 000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 13 120 000

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 152 547 819

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 152 547 819

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 137 547 819

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 67 700 000

4.1. Építményadó 3 400 000

4.2. Idegenforgalmi adó 400 000

4.3. Iparűzési adó 50 000 000

4.4. Talajterhelési díj

4.5. Gépjárműadó 6 000 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 900 000

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 47 200 000

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 35 000 000

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 200 000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 000 000

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 12 000 000

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 12 000 000

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

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

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

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

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

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

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

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

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 445 817 370
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

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

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 3 000 000



9.1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000 000

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 5 000 000

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 000 000

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Lekötött betétek megszüntetése

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

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek
   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 8 000 000
   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 453 817 370



9.1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Kiadások

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 205 885 939

1.1. Személyi  juttatások 63 672 835

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 493 455

1.3. Dologi  kiadások 119 753 004

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 300 000

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

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

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

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

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

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 300 000

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

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

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18. Tartalékok 866 645

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 866 645

1.20.      - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 84 617 101

2.1. Beruházások 78 617 101

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 63 617 101

2.3. Felújítások 6 000 000

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

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások

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

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

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

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

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

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

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 290 503 040

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

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

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

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 163 314 330

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 163 314 330

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai

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

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 163 314 330

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 453 817 370

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 22



9.1.1. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9



9.2. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési 
szerv 

megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal 02

Feladat 
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 31 870 000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 31 870 000

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

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

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás

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

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 31 870 000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 76 252 330

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 76 252 330

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 108 122 330

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 107 487 330

1.1. Személyi  juttatások 63 765 813

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 441 517

1.3. Dologi  kiadások 33 280 000

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 635 000

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások 635 000

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

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

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 108 122 330

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0



9.3. melléklet a 3/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési 
szerv 

megnevezése

Költségvetési szerv I. 03

Feladat 
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat

A B

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek

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

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

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

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

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

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 87 697 000

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 87 697 000

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 87 697 000

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 87 697 000

1.1. Személyi  juttatások 66 699 000

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 006 000

1.3. Dologi  kiadások 7 992 000

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

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

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

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

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 87 697 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0



 3. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül 

elérhető bevétel
Kedvezmények 

összege

A B C D

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. -ebből:            Építményadó 4 507 104 143 931

7. Telekadó 1 663 300 951 600

9. Magánszemélyek kommunális adója 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 

11. Idegenforgalmi adó épület után 

12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16. Egyéb kedvezmény

17. Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen:

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)



............................. Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

 7. számú tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím 2020. évi 2021. évi 2022. évi

A B C D E

1. Önkormányzat működési támogatásai 24 645 989 25 000 000 25 500 000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 500 000 2 600 000 2 600 000

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 000 000

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 7 300 000 7 200 000 7 380 000

4.1. Építményadó 3 800 000 1 600 000 165 000

4.2. Idegenforgalmi adó

4.3. Iparűzési adó 1 500 000 1 600 000 165 000

4.4. Talajterhelési díj 100 000

4.5. Gépjárműadó 600 000 650 000 650 000

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 000 3 350 000 6 400 000

5. Működési bevételek 370 000 400 000

6. Felhalmozási bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök 

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 49 815 989 35 200 000 35 480 000

10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 000 000 10 800 000

11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

Forintban!

Sor-szám Kiadási jogcímek 2020. évi 2021. évi 2022. évi

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai 37 815 989 34 000 000 35 480 000

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 52 000 000 12 000 000

2.1. Beruházások 12 000 000

2.2. Felújítások 52 000 000

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 89 815 989 46 000 000 35 480 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat


