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AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

1.! Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

21 Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzügyi tervének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — Írásban, szóban

3.! A Strandfürdő üzemeltetésének átadása a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit részére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

4.! Előterjesztés a települési segély rendelet előkészítésére
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban, Írásban

Kobela Margit Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke — szóban

51 Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

- A 2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alapboz történő csatlakozás

Jászboldogháza, 2015. február 4.

Szűcs Lajos
. polgármester
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
5144 Jászboldozháza. Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2015. (...jszámú
a Közsé2i Önkormányzat 2015. évi költsé~vetésérő1 szóló rendelet tervezetéhez

A 2014. évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság 2015. évi
költségvetéséről szóló 2013. évi C. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat
megillető normatívákat vettük figyelembe, valamint az államháztartástól szóló törvény
önkormányzatokat érintő rendelkezéseit.

BEVÉTELEKRŐL:
Az önkormányzat összes bevételi előirányzata 180.3 15.-eFt, ezen belül a működési bevétel
180.3 15.-eFt.
Intézményi működési bevételeket az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba.
Összege: 23.916.-eFt.
Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege 23.997.- e Ft, amely tartalmazza a
helyi adókat, gépjárműadó 40%-át.
A költségvetési támogatásból származó bevételek összege 84.347.- e Ft, amely összeg
tartalmazza a rendszeres pénzbeli ellátások utánmegigényelt állami támogatást is.
Mivel az elmúlt évtől nem lehet működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (p1. banki)
finanszírozásból leirne pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is 11.614.-
eFt összegben.
Az önkormányzati szintű bevételek tervezett összegét jogcímenként az 1 számú melléklet
tartalmazza.

KIADÁSOKRÓL;
Az önkormányzat összes kiadási terve 180.31 5.-eFt, mely azonos a bevételi főösszeggel. A
jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1 számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi működési kiadások tervezett összege 176.714.- eFt.
Rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és
bevételeit, melyről szintén az 1 .sz. melléklet tájékoztat.
Fejlesztési kiadásokra 3.601.-eFt lett betervezve, amelyből beruházás-, felújítás 601.-eFt
(5.számú melléklet) és felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.000.-eFt. mely lakásépítési,
vásárlási támogatás. (4 melléklet)
Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén is pályázik.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit szakfeladatonkénti
bontásban az INFORMACIOS FUZET tartalmazza.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2015.02.04.
Szűcs Lajos
polgármester



Jászboldogbáza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/20 15. ( ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(tervezet)

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) be
kezdésének a) és I) pontjában, valamint az áUamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. ~ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.

1. ~ A rendelet hatálya az önkormányzatra teijed ki.

2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főősz
szegét 180.315.- ezer forintban áUapítja meg.

3. ~ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat sajátos működési bevételei 23 .997.-e/Ft
b)intézmények működési bevételei 23.961 -e/Ft
c) támogatásértékű bevételek 84.347.-e/Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :
a) a kötelező feladatok bevételei: 170.003.- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.31 2.-e/Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 23.961.-e Ft,

4. ~ (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatáro
zott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés 176.714.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 91.784.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.093.-e/Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 49.544.-e/Ft

. ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.534.-e/Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 11.759.-e/Ft

b) felhalmozási költségvetés: 3.601.- e Ft
ba) beruházások, 601.- e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások 3.000.- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 163.215.- e Ft,
b) az önként váflalt feladatok kiadásai 17.100.- e Ft,



(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 601. e.Ft

aa)

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jeüegű eflátásai:

a) szociális ellátások 6.534.- e Ft
b) első lakáshoz jutók támogatása 3.000.-Ft

5. ~ (]) A költségvetési egvenleg
a) működési cél szerint +3.60].- e Ft többlet
b,)felhaimozási cél szerint -3.601.-e Ft hiány.

6. ~ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak
nélküli — létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 41 fő.

7. ~ Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartal
inazza.

8. ~ Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatároz
va.

9. ~ (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő
testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo
gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékozta
tást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasz
nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. ~ E rendelet 2015. év február hó napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2015. február hó ... nap
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P.1-I.

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kibirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2015 hó nap

P.H.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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1.1 .melléklet a .. ./20 I 5.(. .‘..) önkormányzati rendeletliez

L Sz. ttíblátat

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének Összevont mérlege
BEVETt LEK

Ezer forintban
Sor- .... .

szám Bevetelt Jognm 2015. évi előirányzat
a 2 3

1. Önkormányzat működési támoeatásai (1.1+.. +1.6.) ‚8 010
1.1. Helyi önkonaaányzatok működésének általános támogatása 88 750
I .2. Önkomaányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3. Önkomiányzatok szociális és gyenuckjóléti feladalainak támogatása 15 535
1.4. Önkonaányzatok kulturális feladatainak támogatása I 908
‚5, Működési célú központositolt előirányzatok 203

1.6. Helyi önkonatányzatok ktegészitö táiuogalasai II 614
2. Működési célú tánaneatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.S.) 84 347
2.1. Elvonások és betizetések bevételei
2.2. Müködési célú garancia- és kezességvállalásból megtértilések
2.3. Múködési célú visszatéritendö támogatások. kölcsönök visszatérülése
2.4. Múködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb tnúködési célú támogatások bevételei 84 347
2.6 2.5.-böl LU-s tamogatas
3. Felhalmozási célú támosatások államháztartáson belülről (3.l.+,..+3.51
3.1. Felhalmozási célú ötakonnányzati támogatások
3.2. i-elhaltaaozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszaléritendő támogalások, kölcsönök visszasériilése
3.4. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú tátnogalások bevételei
3.6. 3.,-ból LU-s tánaogasás
4. Közhatalnti bevételelc (4.l.+4.2.+4.3.+4.4.) 23 997
1. I. Helyi adók t4.l .1+41.21 19 400
4. 1.1, - Vagyoni lipusú adók 4 400
4.1.2. - Tennékek ás szolgáltatások adói 15 000
4.2. Gépjánasúadó 4 400
4,3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
~4 Layeb kózhatalmt bevzselek 197
5. Működési bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 23 961
5,1, Készlesénékesités ellenértéke 140
52. Szolgáltatások ellenérséke I 159
5,3. Közvetített szoleáltatások értéke 2 700
5.4. Tulajdonosi bevételek 8 635
5,5, Ellátási dijak 7 469
5.6. Kiszátttlázotl általános forgalmi adó 3 166
5.7. Altalános forgaltni adó visszatéritése 692
5.8. Kamatbevételek
5.9, Egyéb pénzügyi tisűvetesek bevételei ‘

sb Layéb tusiködest bevételek
6. Felhalmozási bevételetc (6.1.+...+6.5.)
6.1. lnsmaseriális javak értékesítése
6.2. lttgatlanok énékesitése
6.3, Egyéb tárgyi eszközök énékesitéae
6.4. Részesedések értékesitésc
6.5. Részesedések msgszsinésétaez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeozközök(7.l. + ... + 7.31
7.1. Múködési célú garancia-és kezességváltalásból negtérülések AN-n kivölról
7.2. Múködési célú visazatéritendő támogatások. kölcsönök visszatér. ÁH-n kivütrőt
7,3. Egyéb múködési célú átvett pénzeszköz
~ 7.3.-ból LU-s támogatás íközvellen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszlcözök (8.1+8.2+8.3.)
LI. Felltalm. célú garancia- éa kszességváttatásból megtésialések AH-n kívülről
8,2. Felhalm. célú visszatérisendő támogatások, kölcoönök visszatér. AH—n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszköz
g 4 8,3.-ból LU’a tamogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+».+8) 180 315
~ Hitel-. kölcsönfelvétel államttáztartáson kívülről (10.1+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvésele
10.2. Likviditási célú hitelek, külcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
~ Rövtd lejarasú hitelek, kölcsönúk télvétele
Ii Belföldi értékpapírok bevételei (Ill. +...+ 1 8.4.)

I I .1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése
I I .2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi éreékpapirokbeváltáoa. érsékesieéso
11.4 Befektetést cétu beildidt énekpapirok kibocsátása
12, Maradvánv ieénvbcvéttle (12.1+ 12.2.)

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
I 2.2. Elózó óv vállalkozást naaradványássak génybevétele
I~. Belföldi finanszírozás be”ételei (13.1. + ‚.. + 13.3.)

13.1. Allamltáztartáson belüli megelőlegezések
I 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéte
133. Betélek tuegsztmntetése
04. Külföldi finanszírozás bevételei (84.1+. ..14.4.)

14,1, Forgatási célú külfóldi értékpapírok bsváttáaa. énékesitése
14.2, Befektetési célú külföldi értékpapirok beváttása, érsékesitése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Kültöldt littelek. külcsúnök telvétele
15. Adóssá5hoz nem kapesolédő szmtrmazékos ügyletelc bevételei

16. FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ID. + ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 180 315



KIADÁSOK
2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-’ Kiadási jo~cirnek 2014. évi előirányzat
sza 0’

I 2 3
I. Működési költséavetés kiadásai tl.l-l’...+I,S.) 176 7)4
I .1. Személyi juttatások 91 784
1.2. Munkaadókat Ierlsslö jársslék-ok és szociális Iiozzáiárulási adó 17 093
I .3~ Dologi kiadások 49 544
~ .4. EllálolIak pénzbeli jssualásai 6 534
~ .5 Eeyéb működési célú kiadások
1.6. - az I .5-ból; - Elvonások és befizetések
1.7. - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés Al-i-n balülre
1.8. -Visszatérilendó támoeaiások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
I .9. - Visszatérendö támogatások. kölcsönök törlesztése ÁH-is belülre
1 .1 0. - Etzyéb működési célú támogatások ÁH-is belülre
I . I I. - Garancia és kezesséavállatásból kifizetés ÁH-ii kívülre
1.12. - \‘iss~atérHend6 támogatások, kölcsönök nyúilása ÁH-is kívülre
1.13. - Árkiegészisések. ártámogatások
1.14. — Kamatiámogatások
1.15. - Egyéb működési célú táüsoeatások állansháztaaásois kivülre II 759
2. Felhalmozási köllséovetéa kiadásai (2.1+2.3+2.5.) 3 60!
2.1. Benilsázások 601
2.2. 2.1 .-böl EU-s forrásból issegvalósuló beruházás
2.3, Felújilások
2.4, 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felúiisás
2.5, Egyéb feilsalissozási kiadások . 3 000
2.6. 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-is belülre
2.7. - Vistzalérflendö tánsogalások. kölcsönök nyújlása ÁH-is bslülre
2.8. - Visszatéeitendö sáissogatások. kolcsönök iörlesztése ÁH-a balülrc
2.9. - Egyéb felhalmozási célú iámoaaiások ÁH-is behislre
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifszetés AN-n kívülre
2.1 I. - Visszaiéráteisdö támogatások. kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
2.12. - Lakástáissogaiás 3 000
2.13, - Egyéb fellsalinozási célú iáissogaiások állansliáztartáson kivülre
3. Tartalékok (3J.+3.2.)
3.]. Általános tartalék
3.2. Céllarlslék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 180 315
5. Hitel-. kölcsöntörlesztés államlsáztartáson kívülre (SI. + ... + 53.)
5.1. Hosszú lejáratú Isitelek. kölcsönök lörlesziése
5.2. Likviditási célú Isílelek. kölcsönök lörleszlése pénzügyi vállalkozásisak
5.3, Rövid Iciáratú lsitelek. kölcsötsök lörlesziése
6. Belfisldi értékpapírok kiadásai (6.l.+ ... + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6,2, Forgatási célú belfüldi érsékpapirok beváltása
6.3. Befektetési célú belföldi éreékpapirok ‚‘ásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás Ieiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1. Allatulsáztariáson belüli issegelólegezések fülyósitása
7.2. Állainlsáztanáson belüli megelöleeezések ‚‘isszsűzetése
7.3. Péiszeszközök betélként ellselyezése
7,4. Pénzügyi Iizing kiadásai
8. K~lfdld~ finanszírozás ldadásai (6.1+ „. + 6.4.)
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8,2, Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
8,4, Külföldi Inlelek. kölcsötsök törleszsése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5,+.»+S.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 180 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. láhiá;’el Ezerforiníbon

I Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor- lcöltségvetéoi kiadások 4. sor) (+/-)

~ Finanszírozási bevételek, Idadásak egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor — finanszírozási kiadások
9. sor) (+1-)



I. sz. táblázat

I .2.melléklet a ... /201 5.(.) Önkormányzati rendelethez
Jászboldogliáza Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
Ezerforintba’:

Sn”- -.‘- . . --

szám Beve lelt jo~c’nnn 2005. cvi elmníny’zat

I 2 3
I. Önkoi’mánvzai nnijkőtlisi látnonanásai (l.l.+...+.l.6.l 48 010
1.1 Helyi ösborsiányzatok működésének általános támogatása II 750
I 2 Otskormán yzalob egyes köznevelési feladatainak tánsoealása
I 3 OnkornttánvsalOk szociális és gyennekjólélt feladalainak támogatása 15 535
I -5 Oskormántyzatok ksllurális feladanamak támogatása I 908
I 5 Működés’ célú kászpontosított eléiráiayzatok 203
I 6 Mclv, onkormasyzaiok kiegeozito tamogatasai I I 611
2. Működési célú lálnnosalátok állambáztarláson belülről l2.l.+...+.2.5.l 04 347
2 I Elvonások án befizetések b evé islet ‘

2 2 Mékó dési célú garas cia- is kecességvállalágból megnérúlések
2 3 Működési célú visozaléríteadő támogatások, kolcsönök v,socanéröléoe
2 4 Mékodési célú vioszatárinen dó támoeaiáook. k’ölcsönök igénybevélele
23 Egyéb működési célü námoganáook bevételei 84 347
2 6 2 5 -bot EU-s tamogatas
3. Fellnalinnzási váló támonalások államltázlarsásnn lacliil,’ől 13.1.+...+3.5.l
3t Felhalanaaa os cc‘lé össk’oraiásavzats támosatasok
3 2 Felhalmozási célú garancia- ás keccsségvállaláaböl megnérúlések
31 Fellsalmozásice‘lé vssazalé réteodő támogatások. kálcoinök visazanérölése
3 4 Felhalmozási célú visszatérite ndö támogatáaolc. lcölcoésök sgésybevétele
3 5 Esvéb fellnalmoaási célú támogatások h evéle let
36 3,5 -tol EU-s tamogatas
4. KőzInatalnol bm’éle Irk t4,l.+4.2.+4.3.+4.4.l 23 987
41 Helyi adók 14114-4121 19400
3 I I - Vagyam sipitsú adók 4 400
4 I - Termékek ás szaleáltatások ado, 15 500
4 1 Gépjártasadó 4 400
4 3 Esvéb ánjhasaaálats ás ozolgállaláss adók
~ hgycb kozáiataámt bevctc let 197
5. Slüködisi b e”élc Irk 15.1+ .10.1 13 640
S I - Készletértik’milásellsnéflék’e 140
12 Szolgáltatások ctlesérsé ke 586
53 KozvetsieiiszelgálIatáaok értéke I 650
54 Tslajdonoai bevételek 4 919
55 Ellátási dUals 3 018
5 6 Etazámlázott általános forgalmi adó I 764
57 Altalánoo forgaltas adó si sazalérilére 692
5 5 Kamaibevétetek
59 Egyéb pénzögyi műveletek k evéleles
5 ~ Egveb mskodess b cede leE
6. FelInalni neási bevételek 16.t.4-..,+6,5.)
6 I Immateri álti javak értékea,téoe
6 2 Ingatlanok énákeoitáse
6 3 Enveb tárgy: ezzkózók értékesiteac
6 4 Réazesedések értékesítése
6 5 Reszesedeoek megnaaaeseltez k’apcaoéodo bevetelek
7. )lükö dési célú átvett péneeazkoeök ‚7.1. ± ... ± 7.3.0
7 I MéködésscéIs garas cia-e‘a keeeeségvállalásból megnéréslúsek AR-n kivúlról
72 Nléköd~-ss cc‘lé vioseaiériteo dó támogatások, kólcsönök vtsscoter AH-a k’svú Iról
73 Egyéb működést célú átce ii pinzeszköc
~ 7 3 -bol EU-s iamoeatat (kozvetlet I
5. Felltatrnnoaási célú átvett péoreszkne’dk l5,t.4-&2.+S.34
I I FelInaIm célú garas cia-én kezességvállalásból megtérúlések AH-o ktválról
8 2 Felbalm célisvssszaséaitesdő támogatások. kölcgösűk visszatér A34-n kivúlről
53 Egyéb felhalmozási célú út”rtl péazesr köz
~ a -hol EU-s lamogatas (kozvellen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (1+4-S) 170 003

IS. hitel-. k-élcslníelvételá Ilannlnázhartáson kívülről 110.1 .+ 10.3.)

to I Hosszú lejáratú Issielek. kolcaönúk felrésele
102- Likvi di lási célú hitelek. kölcsósök felvétele pénztgyt vállalkozásiúl

~ Rocid lejarais hitelek kolcsonok tolgotele
II. Belföldi ii’léktaapil’ok be”éte lel (I II. +...+ 054.1

I I I Forgaiáas célú belfoldt értékpapirok bevállása, értékeaité-e
II 2 Focgaiást cc‘lé belfolds drtékpapirok kibocsátása
I I a Befektetési célú belföldi értékpspirok b eváltása. énékesitéie
II 4 Belet iciest cola bellolés eriek’papirok k’ibocaatasa

az. Marad ránvi rink evile Ic 112.1. + 12.2.1

12 I Előző év költségvetést maradrájiyáaak tgestybevélelr
II 2 El oco cv vallal L ocast maradvasyanak sgenyh cycle Ic
LI I3eIréltli finrinszirozás b evilelel (13.1. + ... + 13.3.1

13 I Allamháziartáson belsati megelélegezéink
13 2 Allacnltáztasláson belúli megrlólegezések tóilezctéso
II 3 Beletek megosúnieleso

14. Kiilfdldi financeirozás bevéle Ici 114.l.+...11.4.)

I 4 I Foreatást cc’ Is) kúlföldi értákpapirok beváltás~ énékcsítéio
11-2 Berek neléoi cc‘lé kúlfoldi értékpapírok bcváltása. értékesítése
143 Külföldi értékpapírok kibocsátása
14,4 Ksliolds hitelek. 1-olcoonok lelgetele
IS. Adéssá5tinzoenl knpcsnlótli seármazékos ii syletck bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENi 115.4- ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 89+06) 170003



KIADÁS O K
2. S~ tiihíé3sr Ezerfeiriiir/sesii

Sot- Kiadási jogcimcl’ 2014. évi előini ilyza
szIli’

I 2 3

1. Működési köllséevclés diisai ! 1+ +5 5.1 163 215
I I Szemilyi jsitatások 89 864
I 2 Munkaadókat terhelő ánilékok és szociális liozzádralást adó 6 53 I
I 3 Dologi kiadások 41 655
~ 4 Elláiottak pénzbeli ysitaiásai 3 306
t.5 Egyéb múkodéai célú kiadások II 759
I 6 - as I 5-böl - Elvosások di befisciesek
~ 7 - Garancia-és k’assségvúllslásból kifizetés AH-is belaire
I 8 -Vazsierlien dó lámocalások. kölcsósók nyújtáta AH-s belúlre
~ 9 - Vistzstériiendó támosatások. kolcásabk lórlusztése AH-a belklte
~ Is - Ervéb működési célú támomtások AN-n bslúlrs
I I I - Garancia és ktzcsségvállaláaból kifizetés AH-s kivúlre
I 12 - V:sszatétitendö támocaidsok. kölcsbnök s’-úináss AH-o kivúlre
~ ‚ a - Arkieeésziiéaek. ánáni ogaté ask
I 14 - Kasiati~naoOa!áSok
I 15 - Esvéb műkodéai célú tániosasésok államháztartáson kim Ire I I 751
2. Frlbakoozdsi köllsésveiés kiadásai (2 I +21 +2 5 )
2 I Benslsázások
2 2 2 I -hE EU-a forrásból mesvalosisló beruházás
23 Felúiitások
2 4 2 3 -bál EU-a forrásból mscvslósuló feliiiiiás
2 5 Egyéb felhalmozási kiadások
26 25 -bE - Garancia-és kezeasé evállalásból kifizelés AH-o helium
2 7 - \5saszstésitmsdő lánsosalások. kölcsösbk ovúiIása AH-s belúlte
2 8 - Visssatáritsiadö támoeaiáosk. kölcsösók törlesztése A}l-n beliulme
29 - Er’-éb fellaalmocási célú lámat-stások AN-n belnlro
2 50 - Garancia-és kezssoóseállaláaböl ksfszeiéa ÁH-s kívülre
2 I I Vtsszstésitrsdó Iámsraiások. kölcsönók nvú~táaa AH-s kivúlre
2 I 2 - Lakússámocaiáo
2 53. - Egyéb felkaim ozásic élú támogatások államliáztasiásos kívülre
3. Tnrislélsuik ‚3.1+32.1
3 I Altslánsi issoslék
3 2 Céliarialék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11+2+31 163 215
5. Hind-. küicsünlöi-Irsziés -.illsioházlariéson kiviulre (5.!. + .. + 53.)
S I Hossza• Iniáratú Isiteleic kolcsonúk tbrlcaztdse
52 Likviditási célú lsiielek. kül csötick iörlrsztése 5étszkL-vi véllalkozássak
5 3 Revs d led ratú ‚site Irk- kólcsásdk tbtlesztésr
6. Orlréldi (riékpspirnk kiadásai (61. + .. + 6.3.)
6 I Forsasási célú belfoldi énékpapimokvásámláta
62 Formtási célú belföldi értékpapírok bevúlláss
63 Berek dési cc~lú belföldi értékpapírok vásúrláss
64 Berek lelési célú belfoldi énékoaoirok b eváltáas
7. Belföldi finanszírozás kiadásai III. + .. + 74.)
7 I Allamliáziastásso belüli nie~s1é1st-ezétsk folvótitáta
7-2 Al lsstiliáziariáson belüli nscgrkil egczéazk visas~zolé5r
7.3 Pészeszközük beiéikésii elhelyezése
7 4 Pénsúcvi lizioss kiadásai
0. Kslrúidi finsosziinzás lásdássi ‚6.1. + -.. + 6-3-)
6 I F ormatási célú külföldi úrtékpspimok vásárláss
8-2 Befektciési célú kúlrúldi értékpapirok b svúltása
8 3 Külföldi énékpspirsk b svúltása
8 4 Külföldi hitelek. külcsüsók tórlstziése

9. FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.. +8.)

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4+9) 163 215

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZ~ROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. s~ téhIé~am Ezer forí,i(haoi

I Kel Isérvelcsi híd’’. lelililet ( kelisétzvmléii hour Irk 9. snr—Isiltsésvei’s Idailások .1. sor) )+é_) 6 780

2. Finuoos.írssási licrulcicle dads~isik rtsyrniezc (finasreirnzdsi hm’ elek ~c. stir-n naisairuzási is dások 9. sor) (+1-)
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l.3.nsellékleta ./2015,( ....) önkormányzati rendeletboz

Jászboldogbáza Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
Ezer forintban

5w’- tievéic ii j agyi”’ 2015. évi elölránynat

szam

1 2 3

‚. Ötik nrmánvzat niüködéoi aim nustIása 1 (1.1.4+1.63

I I - Helm önkormányzatok működésének általanos lamogalssa
1.2 Onkomiányzatok egyen közaievelési feladatainak támogatása
I 3 Oskomiányaanok szociáhs és gyerniekjáléii fclaéataiiiak iéniogaiása
I 4 Oskormányzaiok kulturális feladatoasak támogatása
I 5 hléköéési célú központosliocn clöirásiyzalok
~ Helyi onkomianyzalok kieseazi to tamogataOas
2. Működési célú iámonnnáonk államliázlarláson belülről g2.t.+...+.2.5.)
2 L Elvonások és befizelések bevételei
12 Működési célú garancia- ás kezességvölloiáoböl megiérülések
13 Működési célú vissaatédiendő ániogasáook. kölcnánök vtsizaiérolése
2 4 Működési célé ‚-isezanédlesdö tánogatások. khlcaönök igénybevétele
2 5 Egyéb nsűködési célú támogatások be’-élelei
2 6 13 -hol EU-s tamogataa
3. Fetltalmsaisi célú laimnaatásuk állaniliéznnrlásnn belűliől (3.1.4+3.53
3 I Fellsalnsozási célú öiskomsán yzasi támogatások
32 Felhalmozási célú varas cia-és kezességvállalásbál megiérülesek
3 3 Felhalmozási célú visszatédtendő támogatások. kölcsénök visszanériálése
3 4 Fellislnsozási célú visszaiédtesd& támogatások. kölcoánök igénybevételn
3 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások k evéielei
~ 3 5 -bal EU-s tamogatas
4. Közliata mi taevéte Irk (4.1+4.2.4-4.3.+3.4.9
41 Helyiaéök (41 1+412)
-I I I . Vagyoni tiptisú adék
4 52 - Termékek ás szolgáltatások adúi
4 2 Gépjárméaás

4 3 Egyéb ársaliaszaála 5 ésszolgáltatási adök
~ ~ Egyeb Lozlsatalmt bevetelek
5 hléksdést be’éte Irk iS.t+...+ 5.10.) 10 312

5 I Készlelénékeoliésellené enéke
5 2 Szolgáltatások eilesé néke 573

5 3 Közvesite Ii szotgáliatások ésiéke I tOO
54 Tulaldososi bégételek 3 716
55 Ellátási dusk 3 521
5 6 Ktszántlázott álialásios úorgtlnti aéö I 402
5 7 Altalánoo forgalmi adó visszatérutése
S S Kasiatb evételek
5 9 Egyéb pénzügyi mú veletek b evéie let
5 to bgyeö mukoöesi b eveielek
6. Fellialniozást lievéirlek 16.i+..+65.)

6 I lnsmaienáIts asvak értétsesulú Se
6 2 Ingatlanok értékesliése
6 3 Egyéb tárgyi eszkúzök értékesítése
6 1 Részesedésekéuié kesutése
s 1< eszese desek ms-gszutgsgisez kapcsolodo bevetelek
7. Működési célú divelt pénzeszköaö k 17.1. + .. + 73.1

7 I Működési célú garas cia-és kezsssdgvállalásböt megiérüléoek AM-n kivölrál
7 2 Működést célú ‚tsszasétátsndő iámogatások. tél csönök vi eszalét AH-s kigü ről
7 3 Egyéb m~köégsi célú átvett pészeszkoz
~ 73 -hol hU-s tamogaias (kozvstiets
5. Felltalm ozási célú átveti péitaeszköaök lS.t.+S2+SJ.)
S I Fellialm célú garancia- ás kezesoégva~tlalásbél megiénáiések AH-s kivátröl
5 2 Felitalm célú visszatérítendő támogatások kolcsánök visszalé AM-n kiválröl
1 3 Egyéb felhalmaadsi célú átvett pészeozkoz
g 4 5 3 —hol hU-s iamogaias skozvetlen)
5. I(ÖI~TSÉG\’ETÉSI BEVETELEK ÖSSZESENt (0±41) 10 312

OU- Hitel—. kölcsösfelvélel dlla,itliáziatlásnn idviilröl ( 10.1+103.1

to t Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele
102 Likviditási célú hitelek kölcsötok felvétele pénzügyi vállalkozástál
10 3 Rovid garat” hitelek, kolcsonok telvgleie

It. BelFélét ériékpapírnlc bevélelei 101.1. +..+ 11.4.1

I I S Forgalájt célú belföldi éri~kpapirok b eváltása. énékesutése
11.2 Forgatáti célú belröldi enékpapirok kibocsátása
II 3 Beíektciési célú belföldi érsékpapirok begáliása. énékeoitéoe
II 4 Helekietesicelu beltoldi ertekpaptrok kibocsasaoa

12 Marads’ánv isésvbevéle Ic ‚121-4 0221

12 I Előző év költségvetési maradványának igésybevétele
12 2 hlozo cv vatlalkoaasi maradvanyasak tgenybeeeiele

13. Beirúldi fttiasiszírtsás bevéte let (13.1.4 .. + 13.3.1

13 I Allamliázianáson belüli megelőleeezések
132 Allamháziasiáson belüli megetötegezések lötlesztése
t 3 3 Beieiekmegteuisieiese

11- léttlréldi fitianrzirnzis bevételei 1l31.+..14.41
14 I Forgalást célú kiálfoldi ‚riökpapirok k eváitás a. étiékesitése
42. Befek dési célú kúltöldi éetékpaptrok beeáhlása. éilékeait’oe

143 Kúlroldi értékpaptrok kiboctóiása
I 4 4 Külloldi hitelek, kolceonok clyde Ic
15- Adéssdaliozneni kapconlóéü setrmaeékna ü~yIelrk bevételei

tó. FINANSZÍROZÁSt I0EVÉTELEO’ ÖSSZESENt ‚10.4 ... +15.)

I?. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (9+16) 10 312



K JA D Á SO K
2sz. réhlézal Ezer forintban

sáit Kiadási j oocimc K 2014. évi előirányzal

I 2 3
I. Müliűdéás kllioésvelés kiadásai (I 1± +1 5 13 499
I I Szessélvi juttatások I 920
I 2 Munkaadókat ncrhclö ársalékok és scociális hszzájániláss adó 562
I 3 DaloL” kiadások 7 889
I 4 Ellátoltak pénzbeli sattatásat 3 28
I 5 Essvúb siúködési célú kiadások
I 6 . as I 5-hűl . Elvonások és bcfszc_ssk
I 7 . Garancia-és kszcaségvállalásból kifizetés AH-a bclülr’
I S .Visszatériicndó támogatások kblcsönöksvú láss AH-a bctöirc
I .9 — Vssszatédtcndő támogatások. kölcsönök lóri rscléss AM-n bel nIce
I 0 - Egyéb működési célú támogatások AH-s bclúlrc
I I I - Garancia és 8 rzcsségsállalásból kifizetés AH-s kívülre
I 12 - Visszatúritrndö lám ocatáso k. kálcsósók tiö”3itáaa AM-n kivú Ire
5 3 - Arkicrúszítéssk. ártámogatások
I 14 - Kansattámoisatások
5 15 - Es’-éb működési célú is niceatásak ~llatih~ztan~ion ki’”ire
2. Frllialniezási ‚51 Isénvelés kiadásai (2 I 23+2 5 5 3 601

2 I Bcrsházások 601
2.2 2 I -Ml EU-s forrásból mrsvalósnló bsnsházáa
23 Felúifiások
24 23 -bál EU-s forrásból megvalósuló fctútitás
2.5 Egyéb felhalmozási kiadóssk 3 050
2 6. 25 -bál - Garancia-és kesrssérvállatásból kifizetés Ml-s brlűlrc
2 7 - Visscatésitssd& támogatások kolcsösök nvústása AM-n bclúlrc
28 - Visszatérítrsdö támogatások. kölcsösok töri esctáoc AH-s brlűlre
2 9 - Egyéb felhalmozási célú támosatások AH-s bslüire
2 15 - Garancia-és kezsssdovállalásból kiftzstús AH-t L-i’•ö~lre
2 I I - Visszatéritcsdü lástogatások. kölcsösök nvástása AH-t ki’”lrs
2 12 - Lakástásaoratás 3 050
2 13 - Eváb frlhalniozási célú iássogatások államháztartáson L~5rú Ire
3. TtiOaléknl’ 131+32.1
3 I Attalásos tartalék
3 2 Céliasialék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ‚1+2+3) ‚7 100
5. Hitel-. hűlco8nlőrleszlés állaniliáriariásotn ki’i’Ite (5.’. + ... + 5.3.5

5 I Hosszú isiáraiú minek. kdlcsbnsk toslcsztésr
5 2 Likviditási célú lislclek. kólcsötök iöriesziése pészűgvtvülkikoüss~
5 3 Rövid mcsáraiú hitelek. kölcsönök töctcoztésn
6. Brlrdldi óriékpapirok kiadásai (6.1. + ... + 6.43

6 I Foccatási célú bclfóidi értékpapírok vásárlása
6 2 F orcaiáss cc~lú brlfoldi éiiékpapirok b eváltasa
6.3. Defrktsldsi célú bcífoldi énékpapkok vásárlása
64 Hcfckictési célú bcí~ldi éasékpaoirok brváliáss
7. Hrlfdldi rinanszirszds kiadásai (7.1+ ... + 7.4.5

7 I Ailassliáztartáson belül ‚sirsclölsccsésck folyösisása
7.2 Aílamháztartásot bslúli megdől csczésrkvsaszsácctéoc
7 3 l5észcozközök bnlétkést elhsi vezésc
74 Pénzügyi issue kiadásai
1. KolréIdi f,naoscirtzás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.5

8 I Forisatást célú kúlfoldi értékpapírok vásátlása
8 2 Bcfckieiéss célú kúlfoldi értékpapirok ösváltása
1.3 Külfoldi énékpapirok b cváltása
6 4 Kúlfűldi hstclck, kölcsönök törlcsziésc

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESENt (5.+...+8.l

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN; 13+91 17 tOO

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. téhtáznt Ezer friridntbaai

I K~5lIséE’~clési hiány. iűlilitci ( Iáiiloécsciisí h srólelck 9. onr — kiiltoégrdlé’ Isitidáott’ .1. ond (+1.1 -( 75~

2. Finn tszirncási iiriéiclck. iáaddsnk ccoctlccc Ifinanszirszási Iic’é telel’ 16. snr-ninao samnizáoi idadásak a. tsr) (±/-)



L Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Eze, farin(hwi !

0;

O
-;

0.

O

O

Ct

Bevétclel’ Kiadásai’
Sor
SZnIiI Mcgiievczés 2014. évi eiííirányznl i\iegnevczés 2014. évi clőirányzn(

I 2 3. 4. 5

1, Önkormányzatok működési támogatásai 48 010 Személyi juttatások 9] 784
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84 347 Munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzájárulási 17 093

3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 49 544
4. Közhatalmi bevételek 23 997 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 534
5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások I 1 759

6. 4.-bő] EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 23 961
8.

9.
10.

11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...-l-12.) 180 315 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1’76 ‘714

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.±...+l 8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviclitási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásáből származó bevétel l-losszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+.. +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Értékpapírok bevételei

2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Wlűköclési célú finanszírozási kiadások összesen2 (14.+19.) (14.±...+21.)

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (l3.+22.) ISO 315 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 176 714

24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 3 601

25. Tárgyévi hiány: - Tórgyévi többlet: 3 601

N

Ct

O.

Ct

O

.-.

.;-.‘



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

N
N

L,,

C

Eze’ for it/ban /

Bevétclel I(ill(I2SOI(
Sor-
Szállj Nlegijevezés 2014. évi előirányzal rvlegncvczés 2014. évi előirányzat

I 2 3 4 5
I Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 601
2. 1 -bél EU-s támogatás I -bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3. Felhalmozási bevételek Felújítások

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-bál EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 3 000

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
I I. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 3 601

l~ Hiány belsőf?nanszirozás bevételei (‚4+... +18) ~rtékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele l-litelek törlesztése
15. Vállalkozási maraclvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
l& Betét visszavonásából származó bevétel l-losszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Ertélcpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
l& Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső/?nonszirozásának 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. Ertékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

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

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 3 601
27. Költségvetési hiány: 3 601 Költségvetési többlet:
28. Tárgyévi hiány: 3 601 Tárgvévi többlet:



3. nzel(éJ’let a ./2 015. (....) önkormányzati rendeledez

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

Eze, forintban !

2015. évi 2015. évi ‚ .

Sor- ‚.‚‚ . . . 201a. cvi
. Bevetch jogcimek eredeti modositott . ‚ .

szam .‘.. ... Teljesiteseloiranyzat elniranyzat

I 2 3 4 5

I. Helyi adók 19 400

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

3. Osztalék. a koncessziós díj és a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág. részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből Vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-. pótlék- és díjbevétel 197
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 19 597

*Az adósságot keletkezteló ügyletekhez tőrténő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XlI.31.)
Konr~ Rendelet 1* (1) bekezdése alapján.



4. melléklet a .12015. (....) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban I

Sor- Fejlesztési cél leírása Fejlesztés ‚árlintó kiadása
slam

~ 2 3
1. Lakásépitési-vásárlási támogatás 3 000
I

3.

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRIIATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 3 000



5. melléklet ci .12015. (....) önkormányzati ren delethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Kivitelezés kezdési és Felhasználás 2015. év utáni
Beruházás megnevezése . Teljes költség 2015. évi előirányzatbefejezési éve 2014. Xl1.31-ig szükséglet

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

AcéIltíltó (16) 601 2015 60~

ÖSSZESEN: 601 601
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I számú tájékoztató

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forhitban !

Támogatás
Sor- Támogatás

Támogatott szervezet neve Támogatás célja •. teljesitési
szám osszege os szege

JKHK tagdíj 25

2 Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 15

Jászsági Ivóvízminőségjavító
3. .. tagdíj 73

Onkormányzati Társulás

Jászsági Szochiális Társulás tagdíj 241

4. Jászalsószentgyörgy Óvodai Társulás közoktatási hozzájárulás 1 1 405

6.

7.

9,

‚O.

II.

2

13.

14.

‚5.

16.

‚7.

l8.

19.

20

21.

22

23,

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Osszesen: 11 759

Nem kötelező!



Előirányzat-feIllaszHúIáSi terv

2.számú tájékoztató

2015. évre
Eze; forintban !

Soi— Megiievezés Január l?cbroár Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:

I. Berételel’

2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 153 2 840 2 840 2 840 14 457 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 48 010

3. Működési célú támogatások ÁFI-on belül I 648 649 8 107 8 107 8 107 8 107 8 107 8 107 8 07 8 107 8 107 8 107 84 367

~ Felhalmozási célú támogatások Alt-on
• belül

5. Közhatalmi bevételek 120 119 4 260 2 752 I 950 I 950 I 950 I 190 3 549 2 136 2 071 I 950 23 997

6. Működési bevételek 2 129 I 358 I 561 I 358 I 499 3 453 3 453 3 453 I 561 1 358 I 420 I 358 23 961

7. Felhalmozási bevételek

8. Működési célú átvett pénzeszközök

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10. Finanszírozási bevételek

II. Bevételek összesen: 9 050 5 966 16 768 15 057 26 013 16 350 16 350 IS 590 16 057 14 441 14 438 14 255 180 335

12. Kiadások

13. Személyi jnttatások 7 648 7 649 7 649 7 649 7 649 7 649 7 649 7 649 7 649 7 648 7 648 7 648 91 784

14. Munkaadókat terhelő járulékok és I 424 I 425 I 425 I 425 I 425 I 425 I 424 I 424 I 424 I 424 I 424 I 424 17 093
szocialis hozzajarulasi ado

IS. Dologi kiadások 2 477 2 477 2 477 2477 7 432 5 945 6 440 5 450 3 716 3 175 3 468 4 010 49 544

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17. Egyéb működési célú kiadások

l& Beruházások 601 601
19. Felújítások

20. Egyéb felhalmozási kiadások 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3 000

21. Tartalékok

22. Kölcsön nyújtása

23. Finanszírozási kiadások

24. Kindásokösszesen: II 799 12 402 II $01 II 801 16 756 IS 269 15 763 14 773 13 039 12 497 12 790 13 332 162 022
. Egyenleg -2749 -6436 4967 3256 9257 I 081 587 817 3018 I 944 1 648 923 18313



A 201& évi általános mííködés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként—beszárnítás után

adatok forintban

14394 093
3743 74c
61l200C

I 299 063

3 239 29C
4 356 323

6 740 lÓC

2261 196

5 874 57(

3 .számú táj élcoztató

Jogcím 2013. évi támogatás összesen

I 2

település üzemeltetési normatívák

zöldtertilctkarbantartás

. közvilágítás

- köztemető fenntartása

- közutak, hidak fenntarlása

. egyéb Önkormányzati feladatok támogatása

. gyermekétkeztetés támogatása- dolgozói bártámogatás

— gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

—~ellátásokhoz hozzájárulás

- gyennekjóléti szolgálat

- künyvtári ás közművelődési feladatok támogatása

— lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Info beszámítás

I 908 36C

114 75C

643 67?

33741 092Összesen:



14. fl a’~’tndi po~t~,bo2.

Kapják: települési önkormányzatok polgármesterei. jegyzői

A pénzbeli és szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől
ami a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is

Jelentős mértékben átalakul,
érinti.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évillL törvény (Szt.) 2015. március
l-jén hatályba lépő 132. ~ (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A jogszabály rendelkezése (134.*) szerint a települési önkormányzat képviselőtestületének a
rendeletét legkésőbb február 28-áig kell megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási
kötelezettségének korábbi rendelete módosításával. illetve Új rendelet megalkotásával is eleget
tehet.

Az önkormányzatok rendeletalkotási feladatainak elősegítése érdekében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma segédletet állított össze, melyet további szíves Felhasználás céljából mellékelten
megküldök.

r
J1\ 4

L~) p~
Gaspari~s Ei*ese

()

Ó

BELÜGYMINISZTÉRIUM

FARKASNÉ DR GASPARICS EMESE
önkorrnányzaU helyettes államtitkár

Tárgy: rendeletalkotási segédlet
Iktatószám: BM/2737-2/20l5.

Elektronikusan

Tisztelt Polgármester AsszonyiÚr!

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Budapest, 2015.január 30.

Melléklet!

Tisztelettel:

I

1051 BudapesL JázsefÁitila u. 2-4. Telefon: (06 1)441 1330 Fax: (06 1)441 1678



Segédlet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének 2015.
március 1-jén hatályba lépő törvényi változásaihoz kapcsolódó önkormányzati

rendeletalkotáshoz

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben
átalakul.

Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132. ~ (4) bekezdés g) pontja szerint felhaialn,azásí
kap a települési önkormányzat, ho~ rendeletben szabályozza a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának,
kifizetésénDk, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az Szt. 134/E. ~-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell
megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete
módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is eleget tehet.

Az alábbi segédlet célja. hogy elősegítse az önkormányzatok rendeletalkotási feladatának
végrehajtását a 2015. március 1-jén hatályba lépő szabályozással összhangban.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adásságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás
hatályon kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően — az átmeneti
szabályokban foglaltak kivételével — ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt.
alapján nem lehetséges. (Az átmeneti szabályokról 2014. év végén tájékoztató került
megküldósre az önkormányzatok részére.)

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthamak támogatást.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztositandó juttatások körét csak példálózóan
sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző

személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Lehetőségük van tehát az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási
támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a
méltányossági ápolási díj tái.nogatási céljainak megfelelő ellátási formákat állapítsar’ak
meg a települési támogatás keretein belül. Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű, így
települési támogatás a fenti célokon túl bármely más, az önkormányzat által támogatandónak
ítélt élethelyzet esetén is nyújtható.

Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást, a
rendelet-alkotás során azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (p1. jövedelem,
vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok meghatározásától nem lehet eltérni. Annak
eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely Feltételek teljesülése esetén,
milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.

1



Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtauL A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az
önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az Ilyen helyzetbkben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.

Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük, bogy az önkormányzatnak a települési támogatás
keretében milyen szabályozási lehetőségei vannak. Fontos jelezni, hogy az ismertetett
megoldások csak az önkormányzatok jogalkotási munkájának elősegítését szolgálják,
alkalmazásuk nem kötelező.

Az önkormányzatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal látja cl,
Így vizsgálja az önkormányzatok jogalkotási kötelezettségének te1jesítés~t, iHetve a rendelet
Alaptörvénnyel és másjogszabályol&al való összhangját.

A Tob jogeim szabalyozasa az őnkormanyzat rendeleteben ;-

Az önknrmányzatnak lehetősége van arra, hogy a települési támogatás több, akár valamennyi
jogcíme tekintetében szabályozást alkosson. Tehát egy település rendelete egyszerre
tartalmazhat szabályozást a lakhatáshoz, tartósan beteg hozzátartozó ápolásához. gyógyszer
kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalrnozó személyek
részére nyüjtható támogatásra, valamint minden olyan további jogcímre, amelynek nyújtását a
települési önkormányzat indokoltnak tartja.

A települési támogatás keretében nyújtható ellátások tekintetében az önkormányzat szabadon
dönthet. Az Sit. alapján az önkormányzat egyetlen kötelezettsége, hogy a rendkívüli
települési támogatást biztosítsa, ejogcím tekintetében tehát kötelező a rendeletalkotás. a többi
jogcím tekintetében opcionális.

B Tainogatás b~~sr~~ug3 anannak a ~zemetynektobb Jögcunen—

Az önkormányzat rendelete lehetőséget biztosíthat arra is, hogy ugyanazon személy Ugyanarra
az időszakra tekintettel több jogcímen részesülhessen települési támogatásban. Hozható
ugyanakkor olyan szabályozás is, amely egyes ellátások párhuzamos biztosítását kizárja.

C Jogosuitsagi feltetclek es a. megallapítbatő .íámqgatas jellemzőrnek szabalyozasa
!lt~ában ‚ [ —

1. Jo~osultsásj Feltételek általában
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást.
Aimak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése
esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy:

- azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához,
.. összhangban kell lenniük az Sit. általános szabályaival, illetve
- nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát

nem tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos
megkülönböztetést.

Az Alaptörvény XIX. cikke (I) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság,
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
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Az Szt. 2. ~ szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — az állam
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Bbktv.) 4.* b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a
helyi és nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során,
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.~ (4) bekezdése szerint a jogszabályok
megalkotásakor biztosítani kell. hogy ajogszabály

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
a) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniósjogból eredő kötelezettségeknek és
d) megfeleljen ajogalkotás szakmai követelményeinek.

A települési támogatás eaves jo2címeinek szabályozása során — az önkormányzat
döntésétől füzaően — általában alkalmazható jozosultsáai feltételek és szabálvozandó
eljárási kérdések:

I. a’~ Jövedelmi feltétel;

A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete
jövedelmi feltételek vizsgálatát írhatja elő. Jövedelmi feltételek meghatározása esetén
azonban kizárólag az Szt. által meghatározott jövedelemfogalom alkalmazható. Az
önkormányzat nem alkothat tehát például olyan szabályozást, amely szerint a családi pótlék az
ellátásra való jogosultság megállapitásakor nem tekintendő jövedelemnek.

A jövedelmi feltételek meghatározásakor eldöntendő fő kérdések;

— jövedelemhatár mértéke (p1. az öregségi nyugdíjminimurn 120%-a, 150%-a, 250%-a
stb.);

— esetlegesen eltérő jövedelemhatár meghatározása egyes speciális jogosulti körök
tekintetében (p1. egyedülélők, gyermeküket egyedül nevelő személyek, fogyatékos,
tartósan beteg személyek, stb.);

— a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása (p1.
család vagy háztartás, vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott, eltérő
személyi kör). Fontos azonban, hogy amennyiben például az önkormányzat családi
jövedelem alapján vizsgálja a jogosultságot, úgy a szabályozás nem térhet el az Szt.
által alkalmazott család-fogalomtól;

— a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett személyek beszámitásának mértéke (pL
egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számítása);

— fogyasztási egység alkalmazása esetén annak mértékének meghatározása (p1. első
nagykorú személy arányszáma; 1,0; második nagykorú személy arányszáma; 0,9).

1. b~ Vaayoni feltétel;

A települési támogatásra való jogosultság megállapításához az önkormányzat rendelete
vagyoni feltételek vizsgálatát írhatja elő. Vagyoni feltételek meghatározása esetén azonban
kizárólag az Szt. 4.~ által meghatározott vagyon fogalom alkalmazható. Az önkormányzat
nem alkothat tehát olyan szabályozást, amely szerint vagyonnak minősül az az ingatlan is,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik.

A vagyoni feltételek meghatározásakor eldöntendö fő kérdések;

— a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személyek körének meghatározása (Pl.
család, háztartás, más személyi kör).
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Az önkormányzat mérlegelése alapján egyéb jogosultsági feltételek is
meghatározhatóak.

I. c) A támo~atás összegének meghatározása:

A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén nyújtható azonos összegű támogatás
valamennyi jogosult részére.

Alkothat azonban az önkormányzat olyan szabályozást, amely szerint a biztosftott támogatás
összegét valamilyen módon differenciálja. Az ellátás mértékének meghatározásakor az
önkormányzat tekintettel lehet az alábbi tényezőkre:

— a családlháztartás havi jövedelmérwk mértéke,
— bizonyos kiadások havi költsége, hátralék mértéke, speciális élethelyzet (p1. gyermek

születése, betegség, haláleset), stb. (az egyes ellátástípusoknál jellemző esetekre
ellátásonként külön kitérünk).

A támogatás összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Szt. 4S. ~ (7)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel
nyújtott települési támogatás — ide nem értve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott támogatást — havi összegét Úgy kell szabályozni,
hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz
2015-ben a 28 500 Ft-ot.
Javasolt továbbá egy minimumösszeg meghatározása is, annak érdekében, hogy a támogatás
érdemi segítséget tudjon nyújtani.

. dl A támogatás rendszeressége: A támogatás adható eseti jelleggel vagy meghatározott
időszakra havi rendszerességgel.

1. e’) Jogosultság időtartama: Eldöntendő kérdés, hogy az egyes támogatásokra való
jogosultság megállapítására milyen időtartamra kerül sor (pl. határozott! határozatlan idő).
Határozott idejű ellátás esetén szükséges a konkrét időtartam (p1. egy év, két év)
meghatározása is.

I. f~ Felülvizsgálat: Az önkormányzat rendeletében szabályozhatja a határozatlan időtartamra
megállapított jogosultság felülvizsgálatának rendjét.

I. a) Jonosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátások: Javasolt a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtéritésével kapcsolatos eljárás szabályozása
(elengedés, csökkentés, részletfizetés lehetősége). A szabályozás megalkotásakor azonban
tekintettel kell lenni az Szt. 17.~-ban foglaltakra.

D Egyes tamogatasi jogcimekhez kapesolodoan előirhato specialis jogosaltsagi feltetelek
ás a tamogatas jellemzoi alapján szabalyozható további kerdesek

1. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás:

Előre íizetá’s mérőóra: A támogatás feltételeként az önkormányzat rendelete előírhatja
előrefizetős mérőóra felszerelésének kötelezettségét.

Támogatandó költségek meghatározása: A támogatás megállapitásához kapcsolódóan javasolt
annak meghatározása. hogy, milyen jellegű költségek (p1., villanyáram-, a víz- és
gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához. a
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lakbérhez vagy az albérleti díjhoz. a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a
közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez) viseléséhez nyújtható támogatás.

A támogatás mértékének meghatározása: az összeg meghatározásánál figyelembe vehető
például a tényleges lakásfenntartási költség, vagy a lakott lakás nagysága alapján előre
rögzített, figyelembe vehető költség. Használható a támogatási összeg kiszámitásánál az Szt.
ben a 2015. február 28-án a lakásfenntartási támogatás összegének kiszámításánál használt
képlet is, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a jogosultsági jövedelemhatár
meghatározása befolyásolja a képlet müködését.

Természetbeni forma biztosítása: A támogatás megáHapításához kapcsotódóan javasolt annak
megfontolása, bogy az ellátás biztosítására természetben kerüljön sor (p1. a szolgáltató részére
történő folyósitással, előre fizetős mérőóra feltöltésével). A támogatás természetbeni nyújt~sa
érdekében a szolgáltatókkal történő adatcserére vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket az
Szt. továbbra is tartalmazza, továbbá az adatok továbbítására vonatkozó technikai szabályokat
a végrehajtási rendelet tartalmazni fogja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Az Sit. 45.~ (2) bekezdése szerint más jogszabály
alkalmazásában a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni, Így a lakásfenntartási
támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények ehhez a támogatáshoz is társulnak.
Ezen kedvezmények közül kiemelendö sz előrefizető mérőhöz való jog.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 30. ~ (I) bekezdése, valamint a
fbldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I. 30.) Korm. rendelet 56. ~ (I) bekezdése szerint a lakásfenntartási támogatásban
részesülő személy védendő fogyasztónak minősül, tehát a lakhatási célra nyújtott
települési támogatásban részesülő személy is védendő fogyasztó.
A védendő fogyasztókat — egyéb kedvezmények mellett — megilleti az előre fizető mérőhöz
való jog, számukra az térítésmentesen kerül felszerelésre. Az előre fizető mérő a kártyás
mobiltelefonokhoz hasonlóan működik. A felhasználni kívánt energiáért előre kell fizetni, és a
fogyasztó csak a kifizetett energiamennyiséget tudja felhasználni. Az előrefizető mérő a
lakhatás biztonságát szolgáló fontos eszköz, hiszen általa a fizetési hátralék felhalmozódása
megakadályozható.

2. A 18. életévét betöltött tartósan bete2 hozzátartozójának az ápolását, gondozását
vé~ző személy részére nyújtott települési támogatás:

A tartósan beteg állapot meghatározása:
Szabályozni szükséges. hogy ki minősül tartósan betegnek a települési támogatás
vonatkozásában.

A tartósan beteg állapot igazolásánok rend/e: szabályozni szükséges, hogy az ápoló milyen
módon igazolja az ápolt személy tartósan beteg állapotát. Javasolt erre a célra háziorvosi
igazolás benyújtásának előírása, és az igazolás kiadására szolgáló formanyomtatvány
rendszeresítése. Kiindulópontként használható a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63J2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. számú melléklete.

Kizáró okok. illetve a támogatás mezszüntecésének esetei: A támogatás megállapításához
kapcsolódóan javasolt annak meghatározása, hogy az ellátásra való jogosultság mely
körülmények fennállta vagy bekövetkezte esetén nem állapítható meg/szüntetendő meg:
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— azon tények. melyek esetén felmerül. bogy az ápoló részéről nem szükséges az állandó
ápolás, gondozás (p1. az ápolt személy intézményi ellátása);

— azon tények, amelyekből arra lehet következtetni, bogy az ápoló nem látja cl az
ápolást, gondozást (p1. keresőtevékenység folytatása teljes munkaidőben), Vagy nem
megfelelően látja cl a feladatát (Pl. ápolt személy felügyelet nélkül hagyása.
ellátásának elmulasztása).

— egyéb rendszeres pénzellátások, amelyek kizárják a támogatás megállapítását (p1.
járási hivatal által megállapított ápolási díj).

A kizáró okok szabályozásánál alapul vehetőek az Szt. ápolási díjra vonatkozó
szabályai is.

3. A gvózvszer-kiadások vise)~séhez nyújtott települési támogatás

A jogosultsági feltételek. illetve a támozatás mértékének meghatározásánál figyelembe
veendó’ szempontok
A normatív közgyógyellátás szabályaihoz hasonlóan lehetőség van arra, hogy az
önkormányzat a támogatásra való jogosultságot a gyógyszerszükséglet bizonyos mértékéhez
kösse, illetve a támogatás mértékét ennek filagvényében határozza meg. Az Ilyen jellegű
szabályozás esetén eldöntendő. ilLetve szabályozható kérdések:

- csak gyógyszereket lehet figyelembe Venni, Vagy gyógyászati segédeszközöket is;
- csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, Vagy a nem támogatott

gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök is figyelembe vehetőek-e
(tájékoztatásul jelezzük, hogy a nem támogatott gyógyszerek szabadárasak. Igy az
áruk gyógyszertáranként eltérő Lehet).

— Az Szt. közgyógyellátásra vonatkozó szabályai a gyógyszerköltség számításakor
különbséget tesznek a háziorvos által rendelhető, valamint a csak a szakorvos által,
illetve a szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek között. 6000 Ft feletti
gyógyszerköltség csak az utóbbi kategóriába tartozó gyógyszerek alapján Vehető
figyelembe. Hasonló jelLegű szabályozás a települési támogatás kapcsán is
alkalmazható (ilyen típusú szabályozás esetén figyelemmel kell lenni arra, hog)’ a
gyógyszerköltség igazolása elkülöníthető módon tartalmazza a rendelhetőségre
vonatkozó adatokat).

- Ertékhatár meghatározása (p1. a kérelmező havi gyógyszerkiadásaJgyógyító
ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
bizonyos százalékát. esetleg ajövedelmének bizonyos hányadát).

- A térítési díj igazolásnak rendje: javasolt az igazolásra vonatkozó formanyomtatványt
rendszeresíteni.
Előírható háziorvosi igazolás csatolása, Vagy a háziorvos által a
gyógyszer/gyógyászati segédeszköz-szükségletről kiállított igazolás alapján a
gyógyszertári igazolás csatolása. Tájékoztatásul jelezzük, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár internetes oldalán található gyógyszerkereső tartalmazza a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díját:
httu://www.oep.huiiframes/gvogvszerkereso. A gyógyászati segédeszközökről az
alábbi oldalon érhető el információ:
bttm//seik.oep.hu/contentohu?s=portalmain&portallan~hu

4. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalniozó személyek részére nyújtott
támogatás

Felhalmozott hátralékhoz kapcsolódó feltételek: A támogatás megállapításához kapcsolódóan
javasolt annak meghatározása, hogy milyen mértékű ás jellegű hátralék esetén biztosítható a
támogatás.
Á felhalmozott hátralékhoz kapcsolódó feltételek meghatározásakor eldöntendő fő kérdések:
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— Felhalmozott hátralék mértékének meghatározása (p1. az adósság meghaladja az 50
ezer Forintot, Vagy a fennálló tartozás legalább hat havi)

— Azon adósságok körének meghatározása, amelyek felhalmozott hátraléknak
tekintendőek az ellátásra való jogosultság megállapításakor (p1. közüzemi díjtartozás,
közösköltség-hátralék, lakbérhátralék, lakáscélú kölcsönszerződésből eredő hátralék
stb.)

Eló’retizetős inéró’óra: A támogatás feltételeként az önkormányzat rendelete előirhatja
előrefizetős mérőóra felszerelésének kötelezettségét.

Természetbeni forma biztosítása: A támogatás megállapításához kapcsolódóan javasolt annak
megfontolása. hogy az eüátás biztosítására természetben kerüljön sor (p1. a hátralékkal érintett
szolgáltató részére történő folyósitással. előre fizetős mérőóra feltöltésével).

Támozatáshoz kancsolódó szolgáitcuások, e~éb támogatások: A támogatás megállapításához
kapcsolódóan javasolt annak megfontolása, hogy a támogatás mellett, a hátralékot felhalmozó
személy háztartás-gazdálkodásának elősegítése, a további hátralékok felhalmozásának
megelőzése érdekében adósságkezelési tanácsadást is biztosított legyen, amennyiben ennek
feltételei a településen rendelkezésre állnak. Javasolt továbbá annak szabályozása is, hogy a
hátralék felhalmozódásának megelőzése érdekében a jogosultak részére a takhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás is biztosított legyen.

A táino~arásban való részesülés egyéb feltételei: amennyiben a támogatáshoz együttműködési
kötelezettség, szolgáltatási elem is kapcsolódik, szabályozni szükséges a jogosult
kötelezettségeit, és a kötetezettség nem teljesitésének következményeit (p1. a támogatásból
való bizonyos időre való kizárás).

5. Rendkívüli települési támogatás

Az Sn. 45.~ (3) bekezdés szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került: valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A rendkívüli települési támogatásra való jogosultsági feltételek meghatározása során tehát
tekintettel kell lennie az önkormányzatnak arra, hogy a támógatás megítélése bizonyos
esetekben soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események (p1. betegség, halál,
természeti katasztrófa) esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethely-zetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem
tekintendők rászorulónak. E krízishelyzetekben azonban az önkormányzat köteles részükre is
támogatást nyújtani.

Támogatandó költségek me~határozása: Az Szt. 45.~ (4) bekezdése szerint rendkívüli
települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások — igy különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz. a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások — vagy a gyermek háU~ányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.

Az Szt. tehát csak példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely célokra biztositandó rendkívüli
települést támogatás. Az önkormányzati rendeleti szabályozás megalkotáskor javasolt
figyelemmel lenni arra, bogy az Szt. által megfogalmazott támogatási célokra a rendelet
alapján biztosítható legyen az ellátás.
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Természetbeni forma biztosítása: A rendkívüli települési támogatás esetében dönthet az
önkormányzat a természetbeni támogatási forma biztosításáról, javasolt azonban, hogy
bizonyos — természetbeni támogatással nem kezelhető — krízishelyzetek esetében a pénzbeli
ellátási forma is elérhető legyen.

A képviselő-testület dönthet akként, bogy a rendkívüli települési támogatást pénzügyi
szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtja.

F E~yébeIIatasokmégá1lapxt’~L - _.;_.j

A települési támogatás keretében az önkormányzat a felsorolt jogcímeken kívül is
megáUapJ~hat eilátás típust. hiszen az Szt. 45. ~ (1) bekezdése csak pétdálózó jelleggel sorolja
fel a támogatási célokat. ‘

Ezen felül az Szt. 26. ~-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe
tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti. ás a szociálisan rászorultak részére — a rendeletében
meghatározott módon ás feltételek szerint — más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Budapest, 2015. január 20.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖK E

Szám: ‘I /2015.
Ea: Földes Edit

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Tárgy: Felkérés a 2015. évi Megyei Parlagfú-nentesítési
Ataphoz történő csatlakozásra

Mellékletek:

Címzett:

1) Visszaküldendő nyilatkozat
2) Táblázat a 2015. évi hozzájárulások összegéről
3) 2015. évi pályázati felhívás ás adatlap tervezete
4) Összesítő az alap 2007-2014. évi működéséről

— Szolnok Megyei Jogú Város potgármestere
— A megye 77 településének polgármestere

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Parlagfű-mentesítési Alap létrehozását abból a
támogatást nyújtson a megye településeinek a
települési környezet kialakításához.

2015. évben is kezdeményezi a Megyei
célból, hogy továbbra is segítséget ás
parlagfű-mentesítéshez, a tiszta, élhető

Város Önkormányzatának, valamint a
támogatását, amellyel az elmúlt években
Alap pályázati rendszerének eddigi

Az önkormányzatok együttműködésének — ás a minisztérium támogatásának — köszönhetően
az alapból 200? ás 2014 között (8 év alatt) 318 pályázó részesült, összesen 67.756.913,- Ft
összegű támogatásban, amelyet a megye parlagfű-mentesítésére használtak fel.
Az alap eddigi működéséről készült összesítő táblázatot a melléklet tartalmazza.

A Megyei Közgyűlés az önkormányzatok csatlakozási szándékának ismeretében hozhatja
meg dőntését az alap létrehozásáról és a pályázat kiírásáról.

A Megyei Parlagfű-mentesítési Alapot minden évben a Megyei Önkormányzat ás a
csatlakozó települési önkormányzatok lakosságszám arányában (10,- Ft/fő) befizetett
pénzügyi hozzájárulása hozza létre, amelyből pályázat útján az alaphoz csatlakozott
önkormányzatok települései részesülhetnek támogatásban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évben 15,0 millió Ft támogatást nyújtott az alap
működtetéséhez, 2014-ben pedig 3,59 millió Ft-tal (ebből 2,95 millió Ft volt a pályázat útján
felosztható összeg) támogatta a kezdeményezést. A Földművelésügyi Minisztérium a 2015.
évi alap működéséhez a tervek szerint 1,53 millió Ft támogatást tud biztosítani.

Ezúton is megköszönöm Szolnok Megyei Jogú
városok ás községek önkormányzatainak a pénzügyi
hozzájánűtak a Megyei Parlagfű-mentesítési
műkö dtetéséhez.

* 5001 SZOLNOK’ Kossuth LU. 2. Pf.: 41 * Telefon: 56/505-990 * E-mail: elnok(~tnszrn.hu ~
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A Földművelésügyi Minisztérium felé történő elszámolási feltételekre tekintettel, valamint a
várható felosztható keretősszeget figyelembe véve sz alábbiak szerint tervezzük a pályázat
kiírását:

a) Pályázat kiírása: 2015. február hó, a Megyei Közgyűlés dönt.
b) Pályázat benyújtása: 2015. március 25.
c) Megyei Közgyűlés döntése a pályázatok támogatásáról: 2015. április hó.
d) Szerződéskötés a kedvezményezettekkel: 2015. május hó.
e) Támogatások kifizetése a szerződés aláírását követően: 2015. május —június hó.
f) A kedvezményezettek elszámolása a Megyei Onkormányzat felé: 2015. július 31.
g) Igényelhető támogatás: teljes költség 90%-a, maximum 200.000,- Ft.

h) PÁLYÁZNI LEHET: parlagfű-irtásra; a település lakosainak bevonásával parlagfü
mentesítéssel kapcsolatos rendezvényeklakciók szervezésére; az akciók keretében
tájékoztató előadások megszervezésére és tájékoztató kiadványok készítésére, a parlagfű
mentesítéshez szükséges védőfelszerelések és kisértékű eszközök (bruttó 200 ezer Ft-nál
alacsonyabb bekerülési értékű) beszerzésére.

i) NEM LEHET PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI személyi juttatások, valamint hajtó- és
kenőanyag (üzemanyag, motorolaj) támogatására.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat/Asszonyt, szíveskedjenek megvizsgálni, hogy
önkormányzatuk a fenti tervezett feltételek ismeretében 2015. évben csatlakozik-e a
Megyei Parlagfű-nientesítési Alaphoz.

Kérem, hogy a mellékelt nyilatkozat visszaküldésével 2015. január 27-éi2 (keddia)
szíveskedjenek választ adni: 2015. évben csatlakoznak-e a Megyei Parlagfiu-mentesítési
Alaphoz (cím: Jász-Nagylcun-Szolnok Megyei Onkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és
Külügyi Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2., e-mail: tfl®jnszm.hu és
tervezes.jnszm~gmail.com).

Az önkormányzatok által 2015. évben fizetendő hozzájárulás összegét (10,- Ftlfő, KSH 2013.
évi lakosságszám adata alapján) a mellékelt táblázat tartalmazza.

A 2015. évi pályázat feltételeit a mellékelt felhívás ten’ezete ismerteti, amely figyelembe
veszi az elmúlt 8 év pályázati tapasztalatait is.

A Megyei Közgyűlés döntését követően fogjuk megküldeni a 2015. évi pályázati
adatlapot az alaphoz csatlakozó önkormányzatok részére.

Együttinűködésüket és válaszukat előre is köszönöm.

Szolnok, 2015. január 6.

felhívást és

Üdvözlettel:

Kovács Sándor



2015. évi Jász-Nagykun-SzolnOk Megyei Parlagfű-mentesítési Alap

Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00319597-00000017 SZ~~Ú
Parlagfű-mentesitési Alap - egyéb elkülönitési számla

25.
26. Csataszög
27. Csépa 1 637
28. Cserkeszőlő 2234
29. Hrniyadfalva 181
30. Jánoskida 2419
31. Jászágó 718
32. JászalsószentgyörgY 3 433
33. Jászboldogháza
34. Jászdózsa 2 1651
35. Jászfelsőszentgyörgy 18981
36. Jászivány
37. Jászjákóhalma I
38. Jászladány
39. Jászszentandrás
40. Jásztelek
41. Kengyel
42. Kétpő I
43. Kőtelek

304 L

. ‘ Csatlakozás esetén

Lakónépesség hozzájárulás Településről

Sor- .. . az év végén, 2013 az alaphoz támogatható
‚ Telepules -‘. . . .

siam KSH adat -- 2015. evben palyazatok
(10,- Ft/fő) száma **

Ft

1. Szolnok Megyei Jogú Város 73 106 731 060 2db
2. Abádszalók 4 328 43 280 1 db
3. Besenyszög 3 318 33 180 1db
4. Fegyvernek 6 479 64 790 2 db
5. Jászapáti 8 692 86 920 2 db
6. Jászárokszállás 7 914 79 140 2db
7. Jászberény 26 622 266 220 2db
8. Jászfényszaru 5 609 56 090 2 db
9. Jászkisér 5 480 54 800 2db
10. Karcag 20380 203800 2db
11. Kenderes 4546 45460 1db
12. Kisújszállás 11 384 113 840 2db
13. Kunhegyes 7 653 76 530 2db
14. Kunszentmárton 8 626 86 260 2 db
15. Martffi 6421 64210 2db
16. Mezőtúr 16 898 168 980 2 db
17. Rákóezifalva 5 364 53 640 2 db
18. Tiszaföldvár 11 082 110 820 2db
19. Tiszafüred 11455 114550 2db
20. Törökszentmiklós 20 827 208 270 2 db
21. Túrkeve 8749 87490 2db
22. Újszász 6156 61560 2dbj
23. Alattyán 2 035 20 350 1 dbl
24. Berekfiirdő 1 026 10 260 1 dbj

Cibakháza 4 188 41 880 1d~J
3 040

16 370
22 340

1 810
24 190

7 180
34 330

1 db
I db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

1675j 16750 1db
21650 1db
18980 1db

377 3770 1db
2974 29740 1db
5 604 56 040 2 db
2471 24710 1db
1638 16380 1db
3599 35990 1db

700 7000 1db

1627 16270 1db
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